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EMENTA (Unidade Didática) 

Estudo da sociedade brasileira no contexto da Primeira República ao Estado Novo, com 
ênfase nas mudanças institucionais e na questão social

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)

1. Instauração e consolidação da República no Brasil.
2. Movimentos sociais, culturais e o pensamento político na Primeira República.
3. A cultura política do Estado Novo no Brasil.



OBJETIVO GERAL

O aluno deverá ser capaz demonstrar conhecimento e  desenvolver a análise da 
sociedade brasileira no contexto da Primeira República ao Estado Novo, com ênfase 
nas mudanças institucionais e na questão social

OBJETIVO ESPECÍFICO

O campo histórico que compreende entre o final do século XIX e fim da II Guerra 
Mundial é central para a compreensão da formação do Brasil Contemporâneo. 
Corresponde a períodos de mudanças estruturais, como a consolidação do liberalismo e 
a mundialização do capital (Segunda Revolução Industrial e Imperialismo) – entre 1870 
e 1914 – e a crise do liberalismo e construção de um pensamento e de regimes 
autoritários e totalitários (anos 1920/1940). 
Na experiência brasileira é possível demarcar três blocos históricos: a República 
Liberal, iniciada com o movimento pela abolição da escravatura e pela instalação da 
República; os “anos vinte”, pela explosão de movimentos sociais, intelectuais e 
artísticos e gestação de um pensamento autoritário; e o autoritarismo da Era Vargas 
(1930-1945). 

.
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A disciplina será desenvolvida por meio de aulas expositivas, análise de textos em 
formato de seminários apresentação e análise de filme e material sonoro (música 
popular brasileira). Serão utilizados os seguintes recursos: notebook, projetor 
multimídia, filmes em DVD, CD, bem como o recurso da internet em sala de aula..

FORMAS DE AVALIAÇÃO

Serão apresentados no primeiro dia de aula as formas de avaliação e o calendário de 
realização das mesmas. São seguintes as avaliações previstas ao longo do semestre:
- Avaliação por participação na análise dos textos (seminários);
- Uma avaliação escrita;
- uma monografia (máximo de 12 páginas) com base na análise de documentos 
históricos analisados em sala de aula.
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