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EMENTA 

Estudo dos macro-sistemas políticos constitutivos da modernidade: ideologias, práticas e representações 

PROGRAMA 

I. Introdução: história contemporânea como um problema de periodização e de organização do tempo 
I.a. Qual é a contemporaneidade da História Contemporânea? 
 

II. A revolução francesa, a abertura de um tempo futuro e uma questão historiográfica 
II.a. A Revolução Francesa e o Iluminismo como produtores de um novo tempo 
II.b. Revolução Francesa e Iluminismo: uma construção historiográfica 

 
III. A revolução industrial, a concretização do progresso material e de um ideal civilizacional 

III.a. O progresso material como contraparte do progresso moral e social 
III.b. A Europa como modelo de civilização 
 

IV. As guerras e o fim do otimismo sobre o tempo futuro 
IV.a. I e II Guerras: a destruição humana pela técnica 
IV.b. O fim do mundo e a bomba atômica 
 

V. A reorganização do tempo ou o pós-moderno 
V.a. A necessidade técnica de reorganizar o tempo e o controle do futuro 
V.b. O fim da história, o fim da ideologia ou o fim das certezas? 
 

VI. História contemporânea e o tempo presente 
VI.a. A história do tempo presente e a história contemporânea: uma tentativa de definição 
VI.b. As questões presentes e contemporâneas: islamismo, conservadorismo e a ordem mundial 

 
 
 

 

OBJETIVO GERAL 

Oferecer uma possibilidade de compreensão e de problematização de uma categoria e de uma periodização 
próprias da história posta como História Contemporânea a partir do enfoque da organização do tempo, mas que 
também congrega um conjunto de temáticas tradicionais. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Compreender o conceito de história contemporânea como uma construção historiográfica. 
Problematizar a compreensão da articulação temporal passado-presente-futuro como uma representação própria 
de diferentes temporalidades, que também podem refletir diferentes sistemas sociais e políticos. 
Reconhecer e identificar o conjunto de problemas historiográficos gerais que caracterizam tradicionalmente o 
período de história contemporânea. 
Problematizar a questão da história contemporânea em relação à história do tempo presente e relacionar essa 
questão com aspectos próprios da atualidade. 
 
 



PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 

Aulas expositivas, acompanhadas de recursos visuais e multimeios e de leituras e discussões de fontes. 
 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

A cada duas aulas haverá debates combinados previamente com os alunos e, junto disso, alunos que não 
participaram do debate deverão fazer relatórios de aula. No fim do semestre, haverá uma prova. Ao longo da 
disciplina, os alunos também devolverão um trabalho escrito relacionado ao tema, o qual será acompanhado e 
orientado pelo professor ao longo da disciplina. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 

BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas: magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1994. v.1. 
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