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GERAL 
 
Analisar o processo de formação social, política e econômica do Brasil, avaliando a realidade urbana e 
industrial, bem como as instituições e a situação de desigualdade do país. 
 
ESPECÍFICOS 

 

Explorar os fatores que influenciaram a formação do sistema político brasileiro, bem como seu 
desenvolvimento, focando tanto os elementos estruturais que resistiram às diferentes mudanças na 
sociedade brasileira, bem como os que se romperam, de sorte a buscar respostas para os diferentes 
resultados encontrados no Brasil contemporâneo.  
 
 
 
 
 

A disciplina abordará as principais questões e fatos que moldaram os processos político e de 
desenvolvimento das instituições políticas do Brasil destacando tanto suas linhas de continuidade, de 
evolução, quanto de interrupções e rupturas, de forma a que o alunado possa dispor de um recorte 
multifacetado sobre a realidade na qual se encontrem abrangidas ideias, mentalidades, ações e 
instituições. 
 
 
 
 
 

O curso está organizado em pelo menos três (3) dimensões, a saber: 1) mentalidade e ideias políticas; 2) 
fatos na e da política; e 3) sistema político, o qual, por sua vez, abordará os seguintes tópicos: - As diferentes 
formas de governo e regimes no Brasil (abrangendo partidos políticos, e instituições executiva, legislativa 
e judiciária); - Cidadania; Desigualdade e Igualdade Política; -Imprensa e Opinião Pública; -Forças Armadas 

I – IDENTIFICAÇÃO 

II – OBJETIVOS 

III – EMENTA 

IV. CONTEÚDO SELECIONADO 



 

 

e Política; - Regime representativo e democracia; - Cidade, Metrópole, Município, Poder Local; - Regiões e 
Regionalismo. 
 
 
 
 
 

Os métodos a serem empregados na presente disciplina combinam aula expositiva e interativa (presencial 
e/ou virtual) sobre os temas previamente definidos e apresentados no cronograma de atividades, 
amparados nos textos indicados na bibliografia, bem como emprego regular da internet (com ajuda do 
retroprojetor) e, igualmente, do Ambiente Virtual Acadêmico (AVA). Tudo isso com a aplicação de 
exercícios baseados em problemas que precisarão ser resolvidos pelos alunos. 
 
B – Recursos 
 
Lousa, Retroprojetor e Ambiente Virtual Acadêmico (AVA). 
 
 
 
 
 
A avaliação dos alunos será feita da seguinte forma: Av1- uma prova em sala sem consulta com valor de zero a cinco 
pontos (5,0) na fase final do curso na qual será formulada uma questão dissertativa e algumas objetivas em um total 
de cinco (5) sobre pensamento político e as grandes questões tratadas nas aulas e leituras as quais marcaram a 
formação do Brasil; Av2- um trabalho a ser entregue na semana anterior à da prova, com valor de até quatro (4)  
pontos (4,0); Av3- participação oral com valor de zero a um ponto (1,0) apenas para alunos que frequentarem no 
mínimo 15 das 19 semanas e que permaneceram na maior parte do horário de aula. 
 
 
 
 

BÁSICA 
 
BRANDÃO, Gildo Marçal. Linhagens do Pensamento Político Brasileiro. Dados. Volume 48. Número 02. Disponível 
http://www.scielo.br/pdf/dados/v48n2/a01v48n2.pdf 
 
MALUF, Rui Tavares. Eleições presidenciais e congressuais no Brasil ao longo da República. São Paulo. Julho de 2020. 
Disponível In http://www.processoedecisao.com.br/Artigos/ART-ACAD-BR-Elprescong.pdf 
 
MALUF, Rui Tavares. Formação de desenvolvimento político do Brasil. Como chegamos até aqui. São Paulo. Janeiro de 
2021. Disponível in ***a ser disponibilizado pelo professor no Ambiente Virtual Acadêmico (AVA)*** 
 
 
COMPLEMENTAR 
 
CALDEIRA, Jorge. História da Riqueza no Brasil. Estação Brasil. Rio de Janeiro. 2017; 

FAUSTO, Boris; DEVOTO, Fernando.  Brasil e Argentina: um ensaio de história comparada (1850-2002). Localização 
na biblioteca: 981 F268b 

FERREIRA, Oliveiros S. Do Liberalismo no Brasil. Disponível in: 
http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/25949/27680 

SKIDMORE, Thomas. Entrevista para o programa Roda Viva. TV Cultura. Disponível na forma de texto em: 
http://www.rodaviva.fapesp.br/materia/637/entrevistados/thomas_skidmore_1988.htm 

 

V. METODOLOGIA 

VI. AVALIAÇÃO 

VII. BIBLIOGRAFIA 

http://www.scielo.br/pdf/dados/v48n2/a01v48n2.pdf
http://www.processoedecisao.com.br/Artigos/ART-ACAD-BR-Elprescong.pdf
http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/25949/27680
http://www.rodaviva.fapesp.br/materia/637/entrevistados/thomas_skidmore_1988.htm


 

 

WEFFORT, Francisco. Formação do pensamento político brasileiro. São Paulo: Ática, 2006. 

 
 
 
 
 
 

AULA 01 
Dia 09/02 

Apresentação do Plano de Ensino e introdução ao conteúdo. 
Como chegamos até aqui? Caracterização do sistema político brasileiro contemporâneo. 

Texto disponível em: 
http://www.processoedecisao.com.br/Documentos/ART-ACAD-2021-Formadesevpolbrasil.pdf 

 

AULA 02 
Dia 16/02 

Monarquia e República na construção do estado no Brasil. Dois modelos: graus de 
institucionalidade e de governabilidade. Localização do texto de referência. 
http://www.processoedecisao.com.br/Documentos/ART-ACAD-Monarc_x_Rep_BR_20.pdf 

AULA 03 
Dia 23/02 

Pensamento Político no Brasil. Ideias, Ideologias e Doutrinas no Brasil no transcorrer de sua 
história. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/dados/v48n2/a01v48n2.pdf 

AULA 04 
Dia 02/03 

***Recesso de Carnaval*** 

AULA 05 
Dia 09/03 

Pensamento Político no Brasil. Ideias, Ideologias e Doutrinas no Brasil no transcorrer de sua 
história. Concepções democráticas e autoritárias Para leitura: ***Ainda a obra de Brandão*** 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/dados/v48n2/a01v48n2.pdf 

AULA 06 
Dia 16/03 

Federação e Federalismo no Brasil: governos da União, Estaduais e Municipais. Diferentes 
perspectivas. Texto disponível em: http://www.processoedecisao.com.br/Artigos/ART-ACAD-

Federalismo_2020.pdf 

AULA 07 
Dia 23/03 

Municípios, Cidades, Metrópoles e Megacidades. Existe uma Realidade própria diferente da 
Nacional e Estadual? (São Paulo enquanto governo municipal, cidade e centro da Região 
Metropolitana) 
***Texto disponível em: http://www.processoedecisao.com.br/ART-ACAD-Municipio_2020.pdf 

*** 

AULA 08 
Dia 30/03 

Análise das constituições brasileiras: expressão tanto de consensos, como de atos de força, bem 
assim analisar seus conteúdos com suas semelhanças e diferenças.  
***Texto de referência disponível in: http://www.processoedecisao.com.br/Artigos/ART-ACAD-
Constituicoes_2020.pdf 

AULA 09 
Dia 06/04 

***Semana de Orientação*** 

AULA 10 

Dia 13/04 
 

Imprensa, Opinião Pública e Pesquisas de Opinião e de Observação. Impactos no fazer e no pensar 
a Política no Brasil. 

Texto de apoio: http://www.processoedecisao.com.br/Artigos/ART-ACAD-
Imprensa_e_OP_2020.pdf 

AULA 11 
Dia 20/04 

 

O Itamaraty e a Política de Relações Exteriores do Brasil. Política de governo ou política de 
estado? 

Texto de apoio: http://www.processoedecisao.com.br/Estudos/ART-ACAD-Rel_Ext_AS_2020.pdf 

AULA 12 
Dia 27/04 

O Brasil na América do Sul. Mero acidente da geografia ou estratégia de integração? 
 

AULA 13 
Dia 04/05 

O protagonismo das Forças Armadas na vida política do País 
Texto de apoio: FAUSTO, Boris e Fernando Devoto. Brasil e Argentina.*** Página 203 a 213*** 

AULA 14 
Dia 11/05 

Partidos políticos no decorrer da história do Brasil. Continuidades e descontinuidades 
Texto de apoio: tópico Partidos Políticos do texto da primeira aula 

http://www.processoedecisao.com.br/Documentos/ART-ACAD-2021-Formadesevpolbrasil.pd 
 

AULA 15 
Dia 18/05 

A Conjuntura política e os impasses do regime democrático 2ª Parte 
Conclusão do curso. É possível responder à pergunta: houve desenvolvimento político no Brasil? 

AULA 16 
Dia 25/05 

***Prova em sala (presencial ou virtual)**** 

VIII. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

http://www.processoedecisao.com.br/Documentos/ART-ACAD-2021-Formadesevpolbrasil.pdf
http://www.processoedecisao.com.br/Documentos/ART-ACAD-Monarc_x_Rep_BR_20.pdf
http://www.scielo.br/pdf/dados/v48n2/a01v48n2.pdf
http://www.scielo.br/pdf/dados/v48n2/a01v48n2.pdf
http://www.processoedecisao.com.br/Artigos/ART-ACAD-Federalismo_2020.pdf
http://www.processoedecisao.com.br/Artigos/ART-ACAD-Federalismo_2020.pdf
http://www.processoedecisao.com.br/ART-ACAD-Municipio_2020.pdf
http://www.processoedecisao.com.br/Artigos/ART-ACAD-Constituicoes_2020.pdf
http://www.processoedecisao.com.br/Artigos/ART-ACAD-Constituicoes_2020.pdf
http://www.processoedecisao.com.br/Artigos/ART-ACAD-Imprensa_e_OP_2020.pdf
http://www.processoedecisao.com.br/Artigos/ART-ACAD-Imprensa_e_OP_2020.pdf
http://www.processoedecisao.com.br/Estudos/ART-ACAD-Rel_Ext_AS_2020.pdf
http://www.processoedecisao.com.br/Documentos/ART-ACAD-2021-Formadesevpolbrasil.pd


 

 

AULA 17 
Dia 01/06 

***Devolutiva das provas*** 

AULA 18 
Dia 08/06 

  
 

***Revisão de notas das provas *** 

AULA 19 
Dia 15/06 

***Prova Substitutiva*** 

Dia 22/06 ****Exame Final*** 

 
 
 

*** 
 


