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Que o aluno:

1. 

a) Entenda o conceito de imperialismo;

b) Discuta a historicidade do fenômeno guerra;

c) Compreenda a singularidade da guerra 

imperialista;

d) Relacione a guerra imperialista com as 

contradições da acumulação capitalista;

e) Entenda a importância dos fatores culturais 

na explicação da Primeira Guerra.

2. 

a) Perceba o enorme significado histórico 

representado pela Revolução Russa;

b) Relacione a Revolução Russa com o 

nascimento do Mundo Bipolar;

c) Reflita sobre a questão da influência dos 

acontecimentos recentes (derrocada do 

socialismo real) na avaliação da Revolução 

Russa.

3. 

a) Caracterize a cultura de massa nos Estados 

Unidos;

b) Identifique as raízes da ideologia do 

consumo;

1. O Imperialismo e a Primeira Guerra 

Mundial.

2. A Revolução Russa.

3. O estilo de vida americano: a 

ideologia do sucesso e a realização 

pelo consumo.

4. A Itália fascista e a Alemanha nazista.

5. Segunda Guerra Mundial.

6. A Guerra Fria. O mundo do pós-

guerra.

7. A descolonização.

8. O populismo na América Latina.

9. O fim da União Soviética.

Conceitos a serem desenvolvidos

a) Guerra, legitimidade, guerra total, 

complexo industrial-militar.

Questões problematizadoras

1. A guerra é um fenômeno 

universal?

2. A recente derrocada do socialismo 

real obriga a uma reavaliação da 

Revolução Russa? “O capitalismo 

é a exploração do homem pelo 

homem, e o socialismo é o 

contrário.” O que existe de verdade

nessa afirmação irônica?

3. Carmem Miranda: “Dizem que 

voltei americanizada.” O que 

significa concretamente 

americanização?

4. O fascismo pertence ao passado 

ou é uma ameaça do presente?

5. A história nos ajuda a não repetir 

os   erros do passado?

6. Podemos afirmar que a Guerra Fria

foi muito “quente”?



c) Explique a formidável hegemonia política do 

capitalismo nos Estados Unidos.

4. 

a) Compare os resultados políticos da crise do 

Entre Guerras na Europa e nos Estados 

Unidos;

b) Assimile o conceito de fascismo;

c) Relacione crises sociais e econômicas com 

mudanças ideológicas e políticas;

d) Relacione cultura e poder.

5.

a) Entenda a lógica do mundo criado pela 

Segunda Guerra;

b) Identifique os diversos fatores que explicam 

a Segunda Guerra.

b) Teoria revolucionária, ação 

revolucionária.

c) Cultura de massa, sociedade de 

consumo, ideologia de sucesso.

d) Totalitarismo.

e) Populismo, nacionalismo, 

modernização.

f) Sociedades arcaicas, herança 

colonial.

g) Socialismo real, globalização, 

imperialismo.

7. Os países que foram colônias 

europeias nos séculos XIX e XX 

podem atribuir os seus problemas 

a esse passado colonial?

8. O populismo desapareceu do 

cenário político latinoamericano?

9. Podemos afirmar que a África é um

continente pobre e atrasado?

10. Existe uma ordem ou uma 

desordem mundial?


