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EMENTA (Unidade Didática)  

 
Estudo dos principais processos sociais, políticos, econômicos e culturais que marcaram o 
século XX e o início do século XXI na Europa e no Brasil. 

 
 

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
 

Unidade I: A Europa no século XX 
 
1. Um mundo entre guerras: crises políticas, econômicas e sociais 
1.1 O esgotamento da Belle Époque e a eclosão da Primeira Guerra 
1.2 Liberalismo em questão: Revolução Russa e a crise dos anos 1920. 
1.3 A ascensão dos fascismos 
1.4 A Segunda Guerra Mundial: O Terceiro Reich. 
 
2. O pós-Segunda Guerra: do auge econômico ao fim do Estado de Bem-Estar 
 
2.1. Recuperação econômica e o estado de bem-estar social 
2.2. A Guerra Fria: a “paz que não é paz”. 
2.3. A crise dos regimes socialistas 
2.4. Globalização e Neoliberalismo 
 
Unidade II: O Brasil no século XX 
 
3. Do Varguismo ao Nacional-Desenvolvimentismo (1930-1960) 
 
3.1. A ditadura varguista e a configuração do Estado Novo 
3.2. Cultura e política no Estado Novo 
3.3. A fase democrática e o ideal do desenvolvimentismo 
3.4. Cultura e política nos anos 1950/60. 
 
4. O regime militar brasileiro e os desafios à democracia 
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4.1. Do Golpe de 64 à instauração do regime militar 
4.2. Cultura e política: censura e controle dos meios de comunicação 
4.3. Cultura e política II: as resistências ao regime militar 
4.4. A crise do regime militar e o processo de redemocratização 
 
5. O Brasil dos anos 1990: Globalização e Neoliberalismo 
 
5.1. Economia e política: o avanço do neoliberalismo no Brasil 
5.2. A construção da democracia nos anos 1990 e 2000 

 

OBJETIVO GERAL 
 

Ao final do curso, o aluno/a deverá ser capaz de caracterizar criticamente os processos sociais 
que marcaram o século XX e o início do século XXI a partir da identificação de cinco blocos 
históricos: o mundo entre guerras e a emergência de crises políticas, econômicas e sociais; o 
pós-Segunda Guerra, considerando o desenvolvimento do estado de bem-estar social e, em fins 
da década de 1970, a sua falência e a emergência da globalização e do neoliberalismo; o Brasil 
da Era Vargas ao Nacional-Desenvolvimentismo; O regime militar e os desafios à democracia 
no Brasil; o Brasil pós-redemocratização e o avanço das políticas neoliberais.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

- Desenvolver a capacidade de análise e interpretação crítica da historiografia; 
- Identificar e compreender as conexões entre os processos históricos ocorridos na Europa e no 
Brasil durante o século XX. 
- Identificar alguns conjuntos documentais passíveis de análise no campo da História 
Contemporânea, compreendendo algumas metodologias de análise. 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

A disciplina será conduzida a partir de aulas expositivo-dialogadas, tendo como base a 
discussão dos textos selecionados na bibliografia do curso. Os recursos utilizados durante as 
aulas serão: quadro de giz, notebook e projetor multimídia. 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

- Duas provas escritas, individual e sem consulta, ao final de cada unidade do curso; 
- Relatórios temáticos ao final de cada subunidade do programa, seguindo as seguintes 
diretrizes: em grupos de 4 ou 5 integrantes; 5 laudas (times new roman (12) ou arial (11), 
espaçamento 1,5); referências aos textos discutidos nas aulas e material complementar. 
- seminários tendo como base os textos da disciplina.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1995. 
MAZOWER, Mark. O Continente Sombrio: a Europa no século XX. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2001. 
DELGADO, Lucília; FERREIRA, Jorge (Orgs.). O Brasil Republicano: o tempo do nacional-
estatismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.  
DELGADO, Lucília; FERREIRA, Jorge (Orgs.). O Brasil Republicano. O tempo da experiência 
democrática – da democratização de 1945 ao golpe civil-militar de 1964. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 



BARRACLOUGH, Geoffrey. Introdução à história contemporânea. Rio de Janeiro: Zahar, 1966. 
CARNEIRO, Maria Luiza Tucci (Org.). Minorias silenciadas: história da censura no Brasil. São 
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo; FAPESP, 2002. 
MOTA, Carlos Guilherme (Org.). Viagem incompleta: a experiência brasileira, 1500-2000. São 
Paulo: Ed. SENAC: SESC, 2000. 
NAPOLITANO, Marcos. Cultura brasileira: utopia e massificação (1950-1980). São Paulo: 
Contexto, 2001. 
PANDOLFI, Dulce (Org.). Repensando o Estado Novo. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
Vargas, 1999. 
REIS, Daniel Aarão; FERREIRA, Jorge; ZENHA, Celeste. O século XX, o tempo das crises. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. 
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