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Módulo 7 - Crises, embates ideológicos e mutações culturais
na primeira metade do século XX
O Módulo7 abrange um período de intervencionismo do Estado em todos os domínios
da sociedade, devendo ser desenvolvido de acordo com a seguinte orientação:

! destacar a especificidade das ideologias em confronto e os processos de
radicalização que ocorreram;

! salientar as relações entre os aspectos económicos, políticos e ideológicos e as
transformações socioculturais e de mentalidade que progressivamente se foram
afirmando;

! clarificar a evolução de Portugal no período em análise, destacando os
condicionalismos internos e as marcas da influência de modelos externos.

Módulo 8 - Portugal e o mundo da Segunda Guerra Mundial
ao início da década de 80- Opções internas e contexto
internacional
O módulo 8 estrutura-se em torno de dois eixos que requerem tipos de abordagem
diferentes: analítica sobre História de Portugal; sintética, sobre História Geral. Deve ser
desenvolvido em função da seguinte orientação:

! destacar a interacção entre a política interna e externa dos estados e o seu
condicionamento por factores geoestratégicos;

! realçar a profundidade da ruptura operada pela Revolução de Abril na sociedade
portuguesa, bem como o seu impacto internacional;

! evidenciar as transformações socioculturais do terceiro quartel do século, quer
ampliando as tendências já desenhadas no período anterior, quer anunciando
mudanças que se afirmarão a partir dos anos 80.

Módulo 9 - Alterações geostratégicas, tensões políticas
e transformações socioculturais no mundo actual
O Módulo 9 centra-se no estudo da evolução ocorrida nas sociedades contemporâneas,
na viragem para o século XXI, devendo ser desenvolvido de acordo com a seguinte
evolução:

! proporcionar uma visão do novo quadro internacional decorrente das
transformações dos anos 80, evidenciando a diversidade de situações no mundo
contemporâneo;

! destacar as alterações decorrentes da sociedade da informação e das novas
perspectivas de globalização;

! reflectir sobre a especificidade do percurso português no último quartel do
século XX.


