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Código: HIS072  
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Carga horária semestral 

90 horas 

Carga horária semanal teórica  

04 horas/aula 

Carga horária semanal prática 

02 horas/aula 

Ementa: Estudo da história do Brasil republicano em seus aspectos políticos, sociais, econômicos e 

culturais, através de discussão da historiografia e da análise de documentos. Crise da monarquia 

escravista e construção da ordem republicana; modernismo e nacionalismo na cultura; o debate sobre 

a “Revolução de 30”; o Estado Novo e a questão do autoritarismo; a Quarta República e a 

institucionalização do jogo político partidário; industrialização, desenvolvimentismo e políticas 

econômicas; trabalhismo e sindicatos; a questão racial; a questão agrária e as lutas sociais no campo; 

memória e historiografia da ditadura militar; o processo de redemocratização brasileiro após 1985; 

questões para a história do presente. 

Conteúdo programático:  

 

Democracia e autoritarismo na história republicana brasileira. 

História intelectual, história da historiografia e história da cultura. 

Crise da monarquia escravista e construção da ordem republicana;  

Modernismo e nacionalismo na cultura; o debate sobre a “Revolução de 30”;  

Estado Novo e a questão do autoritarismo;  

Industrialização, desenvolvimentismo e políticas econômicas;  

Trabalhismo e sindicatos; a questão racial; a questão agrária e as lutas sociais no campo;  

Memória e historiografia da ditadura militar;  

O processo de redemocratização brasileiro após 1985;  

Questões para a história do presente: direitos humanos, democracia e autoritarismo. 
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Civilização Brasileira, 2003. v.3. 

FERREIRA, Jorge, NEVES, Lucília de Almeida Neves (orgs.). O Brasil Republicano. São Paulo: 

Civilização Brasileira, 2003. v.4. 

SCHWARCZ, Lilia Moritz (org.). História da vida Provada no Brasil. São Paulo: Cia. Das Letras, 
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Bibliografia complementar:  

AARÃO REIS FILHO, D. (Org.); FERREIRA, J. (Org.) . As esquerdas no Brasil, 3º volume. 

Revolução e democracia. 1964.... 1. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. 

FICO, Carlos. Além do golpe: versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar. 1. ed. Rio de 

Janeiro: Record, 2004 

 

 

 

 



 


