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Universidade de Brasília 

Instituto de Ciências Humanas 

Departamento de História 

Disciplina: Tópicos Especiais em História do Brasil 4 

Professora Dra. Ione Oliveira 

Semestre: 1º/2022 

Turma: A 
 

Ementa: 

Este curso tem como proposta a análise das perspectivas e dos dilemas entre as 

defesas e oposições relativas à construção e consolidação da ditadura no Brasil 

após o golpe civil-militar de 1964, considerando as características da História do 

Tempo Presente e a inter-relação entre as dimensões política, econômica e social 

do processo histórico. A disciplina aborda: história, historiografia e tempo 

presente; crise institucional do início da década de 1960; golpe civil-militar de 

1964; governos militares; modelos econômicos, movimentos políticos e sociais de 

apoios e de oposições ao regime ditatorial; inserção do Brasil no contexto 

internacional; redemocratização; e reflexões sobre o ensino da História do regime 

militar brasileiro e a construção da memória social do regime na atualidade. 

 

Objetivos: 

1. Possibilitar ao(à) aluno(a) uma reflexão histórica sobre as opções sociais 

referentes à democracia e à ditadura no Brasil a partir da década de 1960. 

2. Oferecer ao(à) aluno(a) subsídios teóricos, metodológicos e de análise 

documental para um exame crítico do período em estudo. 

 

Procedimentos didáticos: 

O programa será dividido em eixos temáticos, de forma a cobrir os assuntos 

principais e a proporcionar discussões sobre os recortes selecionados. Ideias e 

ações, que abrangem esse período, serão examinadas em discussões durante as 

aulas sob a orientação da professora e do(a) monitor(a). Além disso, o programa 

também fornecerá referências bibliográficas sobre teóricos, autores, personagens 

e assuntos diversos. O curso abordará os temas propostos utilizando documentos, 

textos e artigos com o objetivo de estudar análises e produções bibliográficas 

importantes. Durante as aulas expositivas e os debates serão discutidos temas, 

conteúdos, métodos de análise e arcabouço teórico dos autores. 

A leitura prévia da bibliografia básica por parte de todos os alunos é 
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imprescindível para o bom aproveitamento das aulas e para a análise dos 

documentos. 

 

Controle de leitura – fichamento dos textos: 

O(a) aluno(a) deverá elaborar fichamento de 04 textos da bibliografia obrigatória, 

contendo: 

1. O caráter do texto. 

2. A ideia central do texto. 

3. A estrutura do texto. 

4. Os detalhes das partes do texto.  

5. A contextualização do texto. 

6. A contextualização do texto no debate acadêmico. 

7. A contextualização do texto no tema da aula. 

8. Uma avaliação crítica. 

 

Trabalho escrito: 

O trabalho deve ter no máximo 10 páginas, incluindo capa, introdução, 

desenvolvimento, conclusão e bibliografia. A apresentação deve ser Fonte Times 

New Roman 12 e espaçamento 1,5; Margens: superior 3 cm, inferior 2 cm, 

esquerda 3 cm e direita 2 cm. O trabalho de pesquisa e de redação é individual, 

o(a) aluno(a) poderá pesquisar em fontes documentais e referências 

bibliográficas e dissertar sobre um tema que envolva o período do regime militar 

(1964-1985). 

 

Menção final: 

 Participação nas aulas (20% da menção final); 

 Trabalho escrito sobre o tema com a utilização de, no mínimo, seis (6) fontes 

documentais (60% da menção final); 

 Controle de leitura – fichamento de 04 textos (20% da menção final). 

 

A entrega do fichamento deve corresponder ao dia da discussão do texto. 

A data de entrega do trabalho escrito será dia 02 de setembro de 2022.  

Cada aluno poderá ter no máximo sete (7) faltas para ser aprovado. 
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Horário de atendimento: 

Quarta-feira: das 08h30 h às 09h45 

Local: Departamento de História – ICC Norte – Ala B – Mezanino. 

 

Observação: 

1. Os textos de leitura obrigatória, o cronograma de atividades, as referências 

bibliográficas auxiliares e os sites de pesquisa documental serão fornecidos no 

dia 08 de junho de 2022. 


