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Disciplina: História do Brasil IV Código: HH063 

Natureza:   
(x) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(x) Semestral       (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  
Modalidade: ( x ) Presencial     (  ) Totalmente EaD (  ) 

% EaD* 

CH Total: 60 

CH semanal: 4 

Padrão 

(PD):  

Laboratório 

(LB): 0 

Campo (CP)

 0 

Estágio (ES) 

0 

Orientada 

(OR) 0 

EMENTA (Unidade Didática)   
Estudo da sociedade brasileira pós 1945, com ênfase no populismo e no militarismo 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)  
Estudo do regime político brasileiro, do período do pós-guerra ao início do século XXI, 
com ênfase no nacional-desenvolvimentismo e no neoliberalismo.  

OBJETIVO GERAL  
O aluno deverá ser capaz de analisar e interpretar as principais componentes do 
contexto histórico compreendido entre 1945 e o presente 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Compreender as implicações, determinações e diferenças específicas dos contextos 
marcados pelo nacional-desenvolvimentismo (1930-1990) e neoliberal (1990-?) 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas expositivo-dialogadas quando serão 
apresentados os conteúdos curriculares teóricos e através de atividades práticas com 
reproduções de fontes históricas relativas aos períodos estudados.  Serão utilizados os 
seguintes recursos: quadro de giz, notebook e projetor multimídia e reproduções de 
fontes históricas em formato digital. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO  
Avaliação consiste na entrega de trabalho escrito v ersando sobre a análise e 
interpretação de fontes históricas  
Sugestões de fontes 
1. Para 27/04/2015 (2ª.f) 1945-1990 : BONAVIDES, Paulo & AMARAL, Roberto. 
Textos Políticos da História do Brasil. Volumes VI e VII. 
http://www.cebela.org.br/TextosPoliticos/TextosPoliticos.htm 
Memória da Censura no Cinema Brasileirohttp://www.memoriacinebr.com.br/ 
2. Para 22/06/2015 (2ª.f) 1990-2015 :  Acervo Folha de São Paulo 
http://acervo.folha.com.br/ ou Acervo Revista Veja 
http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx 
Metodologia de análise e interpretação 



a. Identificação da fonte escolhida 
a.1 data e local de origem:  
a.2 finalidade:         (documento ou monumento) 
a.3 contexto histórico de produção:  
a.3.1 contexto histórico em geral:  
a.3.2 contexto institucional:  
b. Interpretação  
b.1 crítica externa - autenticidade 
b.2 crítica interna - determinantes sociais do  ponto de vista do autor 
b.3 forma:  
b.4 conteúdo:  
c. Problematização 
c.1 De que maneira o documento “constrói” a História:  
c.2  De que maneira o documento em análise “é construído” pela História:  
c.3 Que comparação pode ser feita entre a época que o documento descreve e a atual?  
c.3.1  diferenças (de forma):  
c.3.2  semelhanças (de conteúdo):  
d. Bibliografia: da disciplina e especializada 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  (3 títulos)  
ALMEIDA JR. Antônio Mendes de. Do declínio do Estado Novo ao suicídio de Getúlio 
Vargas. In: FAUSTO, B. (org.) História Geral da Civilização Brasileira. Vol. 10. São 
Paulo, Difel, 1986. Pp. 225-256 
http://www.graudeliberdade.com.br/downloads/a_decadencia_da_ditadura.pdf 
CRUZ, Sebastião C. Velasco & MARTINS, Carlos Estevam. De Castello a Figueiredo: 
uma incursão na pré-história da "abertura" In: ALMEIDA, Maria Herminia Tavares de & 
SORJ, Bernardo. (orgs.) Sociedade e Politica no Brasil pós-64. Rio de Janeiro, Centro 
Edelstein de Pesquisas Sociais, 2008. Pp. 8-90 
www.bvce.org/DownloadArquivo.asp?...Sociedade_e_politica_no_Brasil... 
ABRUCIO, F.  Os barões da federação: os governadores e a redemocratização 
brasileira. São Paulo, HUCITEC, 1998.   
http://www.cedec.org.br/files_pdf/OsBaroesdaFederacao.pdf 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 
SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Castello a Tancredo. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1988 
BIONDI, Aloysio. O Brasil privatizado Um balanço do desmonte do Estado, São Paulo, 
Fundação Perseu Abramo, 2000. 
http://www.fpabramo.org.br/uploads/Brasil_Privatizado.pdf 
BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. O governo Dilma frente ao "tripé macroeconômico" e 
à direita liberal e dependente. Novos estud. - CEBRAP [online]. 2013, n.95 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-33002013000100001&script=sci_arttext 

 
 
Professor da Disciplina: Dennison de Oliveira  
 

Assinatura:  
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente  
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