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PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente
Curricular:

Polí�ca no Brasil I

Unidade Ofertante: Ins�tuto de Ciências Sociais - INCIS

Código: INCIS39013 Período/Série: 5o. Turma: S1

Carga Horária: Natureza:

Teórica: 60h Prá�ca: -- Total: 60h Obrigatória:( X) Opta�va: ( )

Professor(A): Márcio Ferreira de Souza Ano/Semestre: 2022-1

Observações: Aulas presenciais - Sextas-feiras - 8h-11h30m

2. EMENTA

A crise do escravismo colonial e a transição capitalista. Crise da escravatura, emergência da República
e formação do Estado burguês. Estado e conflito de classes na primeira República, no Estado Novo e
no período de 1945 a 1964. A Formação do Estado Nacional.  A crise do escravismo e a transição
capitalista. A emergência da República e a formação do Estado burguês. Estado e conflito de classes na
Primeira República, na nova configuração do poder estatal no pós-1930 e no Estado Novo.

3. JUSTIFICATIVA

A disciplina oferece conteúdos relevantes, com base nas dimensões histórica e polí�ca do Brasil  e
convida às/os discentes a refle�r cri�camente sobre a formação do Estado nacional, sobre a relação
entre o Estado e a população brasileira nos contextos do Brasil pré-republicano e republicano, com
ênfase em análises de diferentes ma�zes teóricas que se dedicaram a pensar os regimes escravista e
liberal-oligárquico (enfa�zando as relações de classe) e o sistema polí�co brasileiro em suas bases
autoritárias.

4. OBJETIVO

Obje�vo Geral:

Analisar as relações entre Estado e sociedade de classes no Brasil, tomando como ponto de par�da a formação
do Estado Nacional, a crise do regime escravista e avançando pelo período republicano até 1946.

Obje�vos Específicos:

• Introduzir às/aos discentes o debate intelectual sobre o passado do país considerando os contextos
pré-republicano e republicano com base em múltiplas linhagens analíticas.

• Possibilitar conexões entre o passado político do país e a contemporaneidade

5. PROGRAMA

UNIDADE 1: A Formação do Estado Nacional
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1. Antecedentes históricos
1. Emancipação polí�ca e construção do Estado nacional

UNIDADE 2: O regime escravista no Brasil pré-republicano

2. Relações entre Estado, senhores e escravos.
2. Diferentes perspec�vas de análise sobre o escravismo no Brasil.
2. Violência, negociação e conflito no mundo do trabalho escravo.

UNIDADE 3: A Primeira República e o regime liberal-oligárquico

3. Classes trabalhadoras, burguesia e Estado sob o regime liberal-oligárquico.
3. O modelo agroexportador, a indústria e o poder estatal.
3. Condições de vida e de trabalho da classe operária e sua formação: tendências ideológicas do movimento

operário.
3. Sistema Polí�co na Primeira República.

UNIDADE 4: Autoritarismo, trabalhismo e populismo no pós-1930

4. O debate em torno de 1930 como marco histórico.
4. A ideologia de Estado: elites e massas no processo polí�co.
4. O trabalhismo sob o Governo Vargas.
4. Estado Novo: Estado, burguesia e trabalhadores sob um regime ditatorial.

6. METODOLOGIA

Aulas expositivas que ocorrerão em quinze encontros presenciais (60 h/a) ao longo do período letivo.
As/os discentes serão estimuladas/os à participação nas aulas por meio de exposições dialogadas e de
recursos audiovisuais. Os recursos audiovisuais (filmes, documentários, fotografias documentais,
fotojornalismo, músicas etc.) poderão funcionar como elementos ilustrativos, mas o mais importante é que
sejam viabilizados de modo a possibilitar reflexões e análises conectadas às abordagens temáticas e
teóricas. As/os discentes serão orientadas/os a cada encontro sobre a leitura da bibliografia básica indicada
para o encontro seguinte, com indicações de itens e/ou fragmentos mais específicos dos textos que
poderão contribuir para uma melhor apreensão do conteúdo a ser ministrado. O material de leitura básica
e os roteiros de cada aula serão disponibilizados na Plataforma Teams. Esta plataforma, além do e-mail,
servirá como instrumento de comunicação entre o docente e discentes para atendimentos individuais e
orientações sobre o conteúdo das disciplinas e indicações de materiais complementares (filmes, artigos de
jornais e revistas etc.).

Técnicas de ensino que serão utilizadas: aulas expositivas, exposições dialogadas, levantamentos de
questões sobre os textos de referências básicas, debates e trabalhos escritos.

Utilização de recursos técnico-didáticos (PowerPoint) e audiovisuais (vídeos, imagens e áudios).

7. AVALIAÇÃO

As avaliações ocorrerão gradualmente no decorrer da disciplina, com o objetivo de estimular a reflexão e
escrita. As avaliações escritas (Atividades 1, 2, 3 e 4) serão desenvolvidas individualmente. As/os
discentes deverão entregar ao professor um texto que deverá ser elaborado a partir de questões específicas
direcionadas. A/o discente terá a possibilidade de optar por uma das questões que serão levantadas em
cada uma das atividades. Serão consideradas, para efeito de avaliação, a capacidade de síntese e de
reflexão, a clareza e objetividade da escrita, os procedimentos técnicos, a gramática e a ortografia.  

Serão aprovadas/os quem obtiver o mínimo de 60 pontos entre os 100 pontos atribuídos ao longo do
período letivo e a frequência mínima de 75% da carga horária da disciplina.

ATIVIDADE 1 – Trabalho escrito correspondente aos temas das Unidades I: exercício individual sobre
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tema de escolha livre dentre aqueles abordados (valor 25 pontos).

ATIVIDADE 2 – Trabalho escrito sobre temas das Unidade II: exercício individual sobre tema de
escolha livre dentre aqueles abordados (valor 25 pontos).

ATIVIDADE 3 – Trabalho escrito sobre temas da Unidade III: exercício individual sobre tema de
escolha livre dentre aqueles abordados (valor 25 pontos).

ATIVIDADE 4 – Trabalho escrito sobre temas da Unidade IV: exercício individual sobre tema de
escolha livre dentre aqueles abordados (valor 25 pontos).

Observações:

- As normas sobre a produção dos textos relativos às atividades escritas serão discutidas diretamente com
a turma, que receberá um arquivo por escrito contendo as informações sobre elas, a forma de entrega e os
critérios de correção.

- Este plano de ensino é passível de alteração e será discutido antecipadamente com a turma no primeiro
encontro a ser realizado em 05/05/2022.

 Atividade avaliativa de recuperação de aprendizagem (em conformidade com a RESOLUÇÃO
CONGRAD Nº 46, DE 28 DE MARÇO DE 2022)

“Art. 141. Será garantida a realização de, ao menos, uma atividade avaliativa de recuperação de
aprendizagem ao estudante que não obtiver o rendimento mínimo para aprovação e com frequência
mínima de 75% (setenta e cinco por cento) no componente curricular”.

Se necessário, ao final do semestre será aplicada uma avaliação dissertativa (individual e sem consulta) a
ser realizada em sala de aula e avaliada em até 100 pontos.
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PRADO Jr., Caio. Formação do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.

Complementar

SEI/UFU - 3890455 - Plano de Ensino https://www.sei.ufu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprim...

3 of 4 08/09/2022 15:56
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Editora UFMG; São paulo: Fundação perseu Abramo, 2013.
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2012 FAUSTO, Boris. A revolução de 1930: historiografia e história. São Paulo: Companhia das Letras,
1997.
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São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2008.

MOTA, Lourenço Dantas (org.). Introdução ao Brasil: um banquete no Trópico. São Paulo: Ed. SENAC,
1999.
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No. 46, 1973 (p. 570-583).

OLIVEIRA, Lúcia Lippi (coord.); GOMES, Eduardo Rodrigues; WHATELY, Maria Celina. Elite
intelectual e debate político nos anos 30: uma bibliografia comentada da Revolução de 1930. Rio de
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas; Brasília: INL, 1980.

OLIVEIRA, Lúcia Lippi; VELLOSO, Mônica Pimenta; GOMES, Ângela Maria de Castro. Estado Novo:
ideologia poder. Rio Janeiro: Zahar Ed., 1982.

PANDOLFI, Dulce (org.). REPENSANDO o Estado Novo. Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getulio Vargas,
1999.

SCHWARCZ, Lilia Moritz; STARLING, Heloisa Murgel. Brasil: uma biografia. São Paulo: Companhia
das Letras, 2015.

VIANNA, Oliveira. Instituições políticas brasileiras. Brasília: Conselho Editorial do Senado Federal,
1999.

WEFFORT, Francisco. Formação do pensamento político brasileiro: ideias e personagens. São Paulo:
Editora Ática, 2006.

9. APROVAÇÃO

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______

Coordenação do Curso de Graduação: _________________________

Documento assinado eletronicamente por Marcio Ferreira de Souza, Coordenador(a)
subs�tuto(a), em 02/09/2022, às 11:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://www.sei.ufu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 3890455 e o código CRC 029FB5E5.

Referência: Processo nº 23117.064048/2022-58 SEI nº 3890455
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