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PROGRAMA DA DISCIPLINA

1. Objetivo do Programa
Discutir conceitos e questões relacionados à tecnologia, progresso técnico e à
economia da inovação, tratando de considerá-las não apenas como questões em seus
aspectos teóricos, mas principalmente como um processo social, com repercussões na
competitividade empresarial, setorial, regional e nacional. Lançar luzes sobre a
situação atual e perspectivas do Sistema Brasileiro de Inovação.

2. Conteúdo Programático
2.1 Do Século XIX ao Século XX: uma introdução ao “mundo contemporâneo”.
Hobsbawm (1988), cap. 1 e Epílogo, pp. 29-56 e 453-469.
2.2 Auge e declínio da hegemonia inglesa - 1873-1914.
(i)
As Industrializações Atrasadas;
(ii)
A Grande Depressão;
(iii)
A II Revolução Industrial;
(iv)
A transição para o Capitalismo Monopolista;
(v)
O ocaso do liberalismo;
(vi)
O Imperialismo.
Hobsbawm (1988), caps. 2 e 3, pp. 57-124.
Mazzucchelli, cap. 1, pp. 21-49.
Saes, caps. 9 a 12, pp. 209-312.
2.3 Da I à II Guerra Mundial - 1914-1945.
(i)
A I Guerra Mundial;
(ii)
O Pós-guerra e os impasses dos anos vinte;
(iii)
A Crise de 1929 e as políticas de recuperação;
(iv)
Três soluções antiliberais: o New Deal, o nazi-fascismo e o socialismo;

(v)

A II Guerra Mundial.

Hobsbawm (1988), cap. 13, pp. 417-451.
Hobsbawm (1995), cap. 1, pp. 29-60.
Mazzucchelli, caps. 2 a 10, pp. 21-49.
Saes, caps. 13 a 16, pp. 318-428.
2.4 Auge e declínio da hegemonia americana: 1946-1990.
(i)
A reconstrução da Europa e Japão;
(ii)
Descolonização e a periferia do capitalismo;
(iii)
A Era de Ouro do capitalismo;
(iv)
A Guerra Fria;
(v)
O esgotamento da II Revolução Industrial
Saes, caps. 17 a 20, pp. 429-528.
2.5 Questões contemporâneas e as perspectivas do capitalismo.
(i)
O fim do socialismo;
(ii)
A globalização, o neoliberalismo e a financeirização;
(iii)
A a emergência da China, a reconstrução da Rússia e as novas rivalidades.
Saes, caps. 21 a 24, pp. 529-646.

3. Metodologia






Apresentação e discussão em sala dos fatos econômicos e históricos mais
relevantes, atinentes ao período de estudo abrangido pela disciplina.
Palestras e conferências relacionadas aos temas da disciplina.
Seminários, trabalhos em grupo, exercícios e estudos dirigidos, em sala de aula.
Leituras comentadas.
Visitas técnicas.

4. Avaliação







Três provas em sala, individuais.
Trabalho em grupo, fora da sala de aula.
Dinâmicas em sala: seminários, trabalhos em grupo, exercícios e estudos dirigidos.
Leituras comentadas e relatórios de visitas técnicas.
Comprometimento (leitura) e frequência.
Prova final, nos termos do regimento da UFES.
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6. Observação final
Salienta-se que é de responsabilidade do aluno, para sua adequada formação, a busca
de outras fontes bibliográficas, assim como a pesquisa e o aprofundamento em textos
e temas pertinentes à disciplina, arrolados em sala de aula, não incluídos neste
programa, nem citados na bibliografia indicada.

