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Dia e horário: Quinta (10-12h) pelo Google Meet 

 

Ementa: A construção da hegemonia estadunidense após a Segunda Guerra; 

o Welfare State, o consenso keynesiano e sua crítica; a ascensão do 

neoliberalismo; financeirização, crescimento da desigualdade e fim do mito 

do desenvolvimentismo; crise da hegemonia estadunidense, desafios para a 

democracia liberal e novos conflitos internacionais. 

 

Objetivos: 

 

Discutir e analisar a construção do modelo capitalista do após Segunda 

Guerra, baseado no Welfare State, e sua crítica, que deu origem ao 

neoliberalismo. Apresentar o modelo keynesiano e suas críticas. Discutir a 

crise fiscal do Estado e a falência do modelo keynesiano. Apresentar e 

debater a solução neoliberal baseada na financeirização da economia. 

Discutir o profundo aumento da desigualdade social e suas conseqüências 

sobre a democracia liberal. Debater a crise do EUA no século XXI, a 

armadilha de Tucídides e a ascensão da China. Analisar a dimensão 

territorial-nacional do capitalismo e suas contradições. 

 
 

Metodologia: 

 

Os textos obrigatórios serão distribuídos entre os alunos de modo que todos 

deverão apresentar pelo menos um seminário. A quantidade de 

apresentadores e textos dependerá do número de inscritos na disciplina e 

será definida nos primeiros encontros. As aulas serão ministradas no 

Google meet, usaremos grupos de email e redes sociais para divulgar o link 

das aulas e os textos digitalizados. Ainda não dispomos de versões digitais 

de todos os textos escolhidos para o curso. Se não for possível encontrar a 

versão digital ou viabilizar a compra do livro teremos que substituir o texto 



escolhido. As versões digitais, assim que estiverem disponíveis, também 

serão “linkadas” na página do professor: 

https://sites.google.com/site/historiadoseculoxx/ 

 

Avaliação: 

 

A avaliação da participação no curso será baseada na apresentação do 

seminário e num trabalho final que deverá fazer uso de alguns dos textos e 

temas trabalhados no curso e preferencialmente, mas, não 

obrigatoriamente, deve estar relacionado com o projeto de pesquisa 

desenvolvido pelo pós-graduando. 

 

Programa: 

 

I- O capitalismo “organizado”, consenso keynesiano e a 

hegemonia estadunidense. 

 

Nesta primeira parte do curso, vamos discutir como se organizou 

o capitalismo no após Segunda Guerra, a ordem mundial baseada 

na planificação e no consenso de Bretton Woods e o início da 

globalização financeira. 

 

II- Os limites do consenso keynesiano, as críticas neoliberais e a 

financeirização da economia. 

 

Apresentaremos a origem do neoliberalismo que está baseada na 

crítica ao modelo keynesiano, a trajetória que transformou o 

modelo neoliberal em dominante nos anos 1970 e 1980, as 

conseqüências sociais do neoliberalismo e o início da “crítica da 

crítica”, com o surgimento do neokeneysianismo e o 

ressurgimento do debate marxista sobre a transição dos modos de 

produção.  

 

III- A crise da hegemonia do EUA e da economia financerizada, o 

século XXI, ascensão da China e a possível transformação do 

modo de produção. 

 

Na última parte do curso debateremos se a crise do capitalismo na 

sua fase hiperfinancerizada significa o fim da hegemonia do EUA 

e se a ascensão da China representa uma remodelação do 

capitalismo ou o surgimento de um novo modelo econômico. 

Também discutiremos de que modo a crise do capitalismo 

https://sites.google.com/site/historiadoseculoxx/


impacta o modelo político democrático liberal e propicia o 

surgimento de propostas políticas regressivas.  
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