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Descrição De acordo com Eric Hobsbawm o século XX é inaugurado em 1914
com a eclosão da Grande Guerra, conflito armado que envolveu
uma gama diversa de atores, que pôs em enfrentamento o conjunto
das grandes potências mundiais e que teria determinado uma “era
dos extremos”, o curto século cujo término ocorrera em 1989 com o
fim da Guerra Fria. Mais do que isso, em 1914 teria tido início uma
“era de catástrofes” que se estenderia até 1945, com o fim da
Segunda Guerra Mundial e a contabilização de um dos mais
dramáticos processos de depopulação pelos quais passaram as
sociedades europeias.
A Grande Guerra é o marco histórico da dissolução dos grandes
impérios formais, bem como da consolidação dos impérios
informais, da ascensão dos nacionalismos e de sua reconfiguração
no imediato pós-guerra, do fenômeno do imperialismo como fase
superior do capitalismo e de seu desdobramento na forma do
militarismo e de um novo e devastador tipo de guerra.
Palco do primeiro genocídio da era contemporânea, o Genocídio de
Armênios em 1915, perpetrado pelos turcos, a Grande Guerra dera
a luz ainda à primeira revolução proletária da história: a Revolução
Russa de 1917.
Para Giovanni Arrighi, mais do que isso, a Grande Guerra teria dado
início às longas guerras eurasianas (de 1914 a 1945), processo no
qual declinara o ciclo hegemônico britânico dando lugar a uma nova
hegemonia no sistema internacional: a estadunidense, hegemonia
que se estendera até os dias atuais.
O curso visa compor uma panorama explicativo geral do que
constituiu o processo histórico da Grande Guerra, envolvendo todos
esses processos correlacionados, o que inclui seus antecedentes e
desdobramentos, imediatos e tardios, para o mundo conforme nós o
conhecemos hoje.
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