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PLANO DE ENSINO 
 Atividades Domiciliares Especiais (ADE)

O plano de ensino revisado para ADE deve prever: quais atividades serão solicitadas aos estudantes e qual
carga horária será computada para cada atividade entregue. A frequência do estudante não será estimada
por sua presença nas atividades síncronas, mas sim pela efetiva realização das atividades propostas.

UNIDADE CURRICULAR:  
História Contemporânea II, número 2706

Carga Horária Total da UC: 60h

Professor(a) Responsável: Luis Ferla Contato: ferla@unifesp.br e espaço no Moodle.

Ano Letivo: 2020 Semestre: 2º SEMESTRE

Departamentos/Disciplinas participantes: História

OBJETIVOS

GERAIS:  Discutir os principais processos históricos que estruturam a contemporaneidade e que se

concentram no período que vai das últimas décadas do século XIX à eclosão da Segunda Guerra

Mundial, procurando articular suas dimensões econômicas, políticas, sociais e culturais. Para al-

cançar tal objetivo, o programa proposto fará uso de bibliografia atinente e que permita o equilíbrio

entre as especificidades de cada processo e a possibilidade de uma leitura articulada de conjunto.

Além disso, o curso buscará contemplar as preocupações com os aspectos pedagógicos envolvi-

dos, de forma a capacitar os alunos à atividade docente no que diz respeito à história do período.

Como objetivo último, o curso pretende colaborar para uma melhor compreensão do mundo atual,

fazendo uso da pertinência do conhecimento histórico para tal.

ESPECÍFICOS:

- compreensão dos condicionamentos históricos do mundo atual a partir dos processos enraizados
no período em questão;

- conhecimento e debate acerca das perspectivas historiográficas clássicas acerca dos temas estu-
dados;

- conhecimento e debate acerca das tendências historiográficas mais recentes acerca dos temas
estudados;

- exercícios de articulações temáticas que mobilizem as dimensões econômicas, políticas, sociais
e culturais dos fenômenos estudados;

- capacitação para a utilização de fontes documentais de diversas tipologias, com ênfase no cine-
ma, na fotografia e na literatura, explorando suas potencialidades para a pesquisa e para a docên-
cia.

mailto:ferla@unifesp.br
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EMENTA

A segunda revolução industrial, os fenômenos demográficos da urbanização e das transmigrações

correlatas, e os impactos polissêmicos desses processos, do reordenamento das relações interna-

cionais à difusão de novos modos de vida e de novas sensibilidades e condicionamentos corpo-

rais. As relações da história contemporânea com a história da ciência e da tecnologia, com ênfase

nos processos da racionalização do trabalho, como o fordismo e o taylorismo. Os fenômenos cultu-

rais associados à modernidade.  Os nacionalismos, os imperialismos e a afirmação da política de

massas. O conceito de guerra total e sua aplicação empírica aos conflitos de 1914-1945. Os ciclos

revolucionários e o surgimento da União Soviética. A crise do entreguerras e suas diversas mani-

festações, da grande depressão à ascensão dos fascismos, passando pela república de Weimar e

pela guerra civil espanhola. As origens da segunda guerra mundial.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Urbanização e modernidade; Nacionalismo; Imperialismo; I Guerra Mundial; Revolução Russa; Cri-
se do entre-guerras.

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Atividades Síncronas:
Observação: devem ocorrer no mesmo dia da semana previsto na grade presencial
Às sextas-feiras, das 14 às 16h (vespertino), e das 19h30 às 21h30 (noturno).

- 20 de novembro: Apresentação do curso; Biografia histórica.
- 27 de novembro: Urbanização e modernidade.
- 4 de dezembro: Urbanização e modernidade.
- 11 de dezembro: Nacionalismo.
- 18 de dezembro: Nacionalismo.
- 8 de janeiro: Imperialismo.
- 15 de janeiro: Imperialismo.
- 22 de janeiro: I Guerra Mundial.
- 29 de janeiro: I Guerra Mundial.
- 5 de fevereiro: Revolução Russa.
- 12 de fevereiro: Revolução Russa.
- 19 de fevereiro: Crise do entreguerras.
- 26 de fevereiro: Crise do entreguerras.

Carga horária total das atividades síncronas: 26h.
Obs.: as atividades síncronas, em havendo concordância dos(as) participantes, serão gravadas e disponibili-
zadas aos(às) alunos(as).

 Atividades Assíncronas:

- leitura da bibliografia: 18h;
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- elaboração dos trabalhos parciais e final: 12h;
- interação com os professores e os monitores para resolução de problemas e dúvidas: 4h.
Carga horária total das atividades assíncronas: 34h.

 Disponibilização de Material:
Moodle e Google Meet.

AVALIAÇÃO: 

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido”
Interação com os colegas da equipe, com os tutores e com os professores responsáveis;
Leitura dos textos da bibliografia;
Trabalho final: biografia de personagem fictício definido pelo(a) aluno(a); elaborada a partir de cartas do
personagem entregues ao longo do semestre (trabalhos parciais), de documentação complementar, das dis -
cussões em sala de aula, e da bibliografia do curso. Data de entrega: 5 de março de 2021.

BIBLIOGRAFIA

ANDERSON, Benedict. “Introdução” e “Raízes culturais” . In: ____. Comunidades imaginadas. São Paulo: Cia 
das Letras, 2008 (p. 26-70).
AVELAR, Alexandre de Sá. A biografia como escrita da História: possibilidades, limites e tensões. Revista Di-
mensões, v. 24, 2010, p. 157-172;
BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. São Paulo: Brasiliense, 2000. Parte 
do cap.: Sobre alguns temas em Baudelaire, p. 114 a 131. 
BERMAN, Marshall. “Introdução: Modernidade – ontem, hoje e amanhã”. In: ____. Tudo que é sólido des-
mancha no ar: a aventura da modernidade. São Paulo: Cia das Letras, 1986 (p. 15-35).
DEL PRIORI, Mary. Biografia: quando o indivíduo encontra a história. Revista Topoi, v. 10, n. 19, jul-dez. 
2009, p. 7-16.
ENGLUND, Peter. A beleza e a dor: uma história íntima da Primeira Guerra Mundial. São Paulo: Cia das Le-
tras, 2014.
FERRO, Marc. História das Colonizações: das conquistas às independências. São Paulo: Cia das Letras, 1996.
FREEMAN, Joshua. Mastodontes: a história da fábrica e a construção do mundo moderno. São Paulo: Toda-
via, 2019.
GALBRAITH, John Kenneth. 1929 – A grande crise.  São Paulo: Larousse do Brasil, 2010.
GELLNER, Ernest. “O advento do nacionalismo e sua interpretação: os mitos da nação e da classe”. In: BA-
LAKRISHNAN, Gopal (org.). Um mapa da questão nacional. Rio de Janeiro: Contraponto, 2000 (p. 107-154).
HOBSBAWM, Eric. A Era dos Impérios (1875-1914). São Paulo: Paz e Terra, 1992.
HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos - O breve século XX - 1914-1991. São Paulo: Cia das Letras, 1997.
HOBSBAWM, Eric. Sobre história. São Paulo: Cia de Bolso, 2013.
HOBSON, J. A. “Nationalism and Imperialism”. In: ______. Imperalism. Ann Harbor: The University of Michi-
gan Press, 2011, p. 3-13. 
LOSURDO, Domenico. Guerra e Revolução. São Paulo: Boitempo, 2017.
MAYER, Arno. A força da tradição: a persistência do Antigo Regime. S.P: Cia das Letras, 1990.
MAZOWER, Mark. Continente sombrio: A Europa no século XX. São Paulo: Cia das Letras, 2001.
PIPES, Richard. História concisa da Revolução Russa. Rio de Janeiro: BestBolso, 2018.
SIMMEL, Georg. "A metrópole e a vida mental" In: Velho, Otavio (org.). O fenômeno urbano. Rio de Janeiro, 
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Zahar, 1979, p. 13-28.
SINGER, Ben. “Modernidade, hiperestímulo e o início do sensacionalismo”. In: CHARNEY, L.; SCHWARTZ, V. O 
cinema e a invenção da vida moderna. S. P.: Cosac Naify, 2001, p. 115-48.

DOCENTES PARTICIPANTES

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária

Luis Ferla História Doutor DE 120h (vesp/not)

Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS

Opção de organização semanal

De 18 de novembro/2020 a 02 de março/2021 (Recesso 23/12/20 a 03/01/2021)

ATENÇÃO – OS FERIADOS NÃO ESTÃO COMPUTADOS

Semanas Atividades e carga horária Horas /
semana

18 a 21/11/20 - Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h (20/11/20). 2

23 a 28/11/20 - Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h (27/11/20);
- Leitura da bibliografia: 1,5h;
- Elaboração das atividades: 1h.

4,5

30/11 a 05/12/20 - Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h (4/12/20);
- Leitura da bibliografia: 1,5h;
- Interação com os professores e os monitores para resolução de pro-
blemas e dúvidas: 0,5h.
- Elaboração das atividades: 1h.

5

07 a 12/12/20 - Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h (11/12/20);
- Leitura da bibliografia: 1,5h;
- Elaboração das atividades: 1h.

4,5

14 a 19/12/20 - Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h (18/12/20);
- Leitura da bibliografia: 1,5h;
- Interação com os professores e os monitores para resolução de pro-
blemas e dúvidas: 0,5h.
- Elaboração das atividades: 1h.

5

RECESSO – 23/12/2020 a 03/01/2021

04/01 a 09/01/21 - Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h (8/1/21);
- Leitura da bibliografia: 1,5h;
- Elaboração das atividades: 1h.

4,5
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11/01 a 16/01/21 - Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h (15/1/21);
- Leitura da bibliografia: 1,5h;
- Interação com os professores e os monitores para resolução de pro-
blemas e dúvidas: 0,5h.
- Elaboração das atividades: 1h.

5

18/01 a 23/01/21 - Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h (22/1/21;
- Leitura da bibliografia: 1,5h;
- Elaboração das atividades: 1h.

4,5

25/01 a 30/01/21 - Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h (29/1/21);
- Leitura da bibliografia: 1,5h;
- Interação com os professores e os monitores para resolução de pro-
blemas e dúvidas: 0,5h.
- Elaboração das atividades: 1h.

5

01/02 a 06/02/21 - Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h (5/2/21);
- Leitura da bibliografia: 1,5h;
- Interação com os professores e os monitores para resolução de pro-
blemas e dúvidas: 0,5h.
- Elaboração das atividades: 1h.

5

08/02 a 13/02/21 - Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h (12/2/21);
- Leitura da bibliografia: 1,5h;
- Interação com os professores e os monitores para resolução de pro-
blemas e dúvidas: 0,5h.
- Elaboração das atividades: 1h.

5

15/02 a 20/02/21 - Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h (19/2/21);
- Leitura da bibliografia: 1,5h;
- Interação com os professores e os monitores para resolução de pro-
blemas e dúvidas: 0,5h.
- Elaboração das atividades: 1h.

5

22/02 a 27/02/21 - Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h (26/2/21);
- Leitura da bibliografia: 1,5h;
- Interação com os professores e os monitores para resolução de pro-
blemas e dúvidas: 0,5h.
- Elaboração das atividades: 1h.

5

Total de horas em ADE 60

10/03/2021 - Prazo final para preenchimento da pasta verde.


