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pereira.neto@unifesp.br 

 
Ano Letivo: 2020 

 

 
Semestre: 2º 

 
Pré-requisito: Não tem 

Curso e Termo em que a UC é ofertada: Relações Internacionais, Ciências Econômicas 

 
Carga Horária total: 60 horas 

 

Plataforma de acesso ao curso: Googleclassroom e Googlemeets 

 

Ementa: 1. Estudo da realidade socioeconômica brasileira contemporânea, partindo de sua formação para 

entender o processo concentrado de desenvolvimento e seus efeitos socialmente excludentes. 2. Análise das 

estratégias e modelos de desenvolvimento adotados no Brasil no século XX, relacionados com o modelo político 

de cada período e com o contexto internacional. 3. O papel do Estado na possível superação das tendências 
históricas de exclusão social a partir de políticas sociais e inclusivas no início do século XXI nas áreas da 

educação, saúde e assistência social. 

Objetivos: - Conhecer as informações básicas referentes ao processo histórico de formação do Estado brasileiro e 
às relações entre Estado e sociedade; 

- Interrogar e analisar as causas das dificuldades para a construção do Estado e da sociedade democráticas no 

Brasil; 

- Analisar as transformações políticas e institucionais em diferentes períodos históricos pela perspectiva dos 
conflitos e alianças de interesses econômicos, políticos e sociais; 

- Aprimorar a análise dos aspectos institucionais do Estado e da democracia no Brasil contemporâneo. 

 

Conteúdo Programático (especificar planejamento de atividades síncronas e assíncronas e CH equivalente): 

 

Semana Conteúdo programático e distribuição de atividades 

1 26/11/2020 Atividade síncrona – 2 horas 

 Apresentação do curso e organização dos trabalhos 

 Aula e debate: abolição do trabalho escravo e a lenta transição para 
o trabalho livre: dinâmica e consequências (Parte I) 

Atividade assíncrona – 3 horas 

 Trabalho com o documentário Interpretes do Brasil,  de Isa 

Grispum Ferraz 

mailto:pereira.neto@unifesp.br
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2 3/12/2020 Atividade síncrona – 2 horas 

 Aula e debate: abolição do trabalho escravo e a lenta transição para 
o trabalho livre: dinâmica e consequências (Parte II) 

Atividade assíncrona – 3 horas 

 Trabalho com o documentário Interpretes do Brasil, de Isa 

 Grispum Ferraz 

3 10/12/2020 Atividade síncrona – 2 horas 

 Aula e debate: A herança colonial: modelo agroexportador versus  
mercado interno 

 Apresentação do Seminário I 

Atividade assíncrona – 3 horas 

 Orientação e exercício com charges como fonte histórica 

4 17/12/2020 Atividade síncrona – 2 horas 

 Aula e debate: A estrutura agrária. A Lei de Terras de 1850. A 

oligarquia rural, trabalhadores escravizados e livres. 

 Orientação do trabalho com canções como fonte histórica 

Atividades assíncrona – 3 horas 

 Leitura e fichamento do texto  “Política de terras no Brasil e nos 

Estados Unidos”, do livro Da Monarquia à República, de 

 Emília Viotti da Costa 

5 7/1/2021 Atividade síncrona – 2 horas 

 Aula e debate: da situação colonial à neocolonial: dependência 

econômica e estrutura social 

 Apresentação do Seminário 2 

Atividades assíncrona – 3 horas 

 Leitura e fichamento do texto “Brasil, sociedade 

 nacional-dependente”, de Luiz Carlos Bresser Pereira 

 6 14/1/2021 Atividade síncrona – 2 horas 

 Aula e debate: formação do complexo cafeeiro e acumulação 

capitalista 

 Apresentação do Seminário 3 

Atividades assíncrona – 3 horas 

 Trabalho com o documentário Um sonho intenso, de José 

Mariani 

7 21/1/2021 Atividade síncrona – 2 horas 

 Aula e debate: A industrialização brasileira: origens, dinâmica e 

problemas 

Atividades assíncrona – 3 horas 

 Orientação trabalho com fotografias como fonte histórica 

8 28/1/2021 Atividade síncrona – 2 horas 

 Aula e debate: A industrialização brasileira – o papel do Estado, 

problemas da dependência, a “industrialização restringida” 

 Apresentação do Seminário 4 

 Atividades assíncrona – 3 horas 

 Leitura e fichamento do texto “Força e fraqueza do capitalismo 
industrial no Brasil”, do livro Brasil sem industrialização: a 

herança renunciada, de Marcio Pochmann 

9 4/2/2021 Atividade síncrona – 2 horas 
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 Aula e debate: a indústria no Brasil no século XXI: 

desindustrialização e “reprimarização” da economia? 

 Apresentação Seminário 5 

 Atividades assíncrona – 3 horas 
Leitura e fichamento do texto: “Metamorfoses do 

 Estado brasileiro no final do século XX”, de Brasílio Sallum Jr. 

 

10 11/2/2021 Atividade síncrona – 2 horas 

 Aula e debate: Reforma macroeconômica, globalização e 
neoliberalismo 

 Apresentação do seminário 6 

Atividades assíncrona – 3 horas 

 Leitura e fichamento do texto: “Milagre, miragem e  

Antimilagre: a economia política dos governos Lula e as raízes 
da crise atual”, de Fernando Rugitsky 

11 25/2/2021 Atividade síncrona – 2 horas 

 Aula e debate: “neodesenvolvimentismo”? “social-liberalismo”?  

“social-desenvolvimentismo”? Em busca de respostas para  

              os enigmas da atualidade. 

 Apresentação do seminário 7 

 Atividades assíncrona – 3 horas 
Leitura e fichamento do texto: “As políticas na trajetória da 

democracia à redução da desigualdades”, de Marta Arretche  

12 25/2/2021 Atividade síncrona – 2 horas 

 Aula e debate: O mundo e o Brasil na pandemia 

 Apresentação do Seminário 8 

 Atividades assíncrona – 3 horas 

Avaliação do curso 
 

Metodologia de ensino utilizada:  

 Aulas síncronas dialógicas 

 Orientação síncrona e assíncrona para realização de seminários, fichamentos de textos, análise de 

fotografias, documentários, charges e canções como fontes de conhecimento da história e da sociedade. 

 Realização de seminários 

 Apresentação de fichamentos e trabalhos com fontes diversas (canções, charges, fotografias e 

documentários) 
 

Critérios para cômputo de frequência: 

 Participação das atividades assíncronas: participação em seminários, realização de, pelo menos, quatro 

fichamentos de textos 

 Acessos à plataforma moodle 

Critérios avaliativos (conceito cumprido e não cumprido): 

 Apresentação do seminário e trabalhos em grupo e de 3 fichamentos 

Bibliografia básica e complementar:  

( A BIBLIOGAFIA SERÁ DISPONIBILIZADA NO DRIVE DO CLASSROOM) 

Básica: 

 
1.BRANCO, Marcello Simão (Org.). Compreensão da Realidade Brasileira. São Paulo: Alameda, 2018. 
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2.COSTA, Emília Viotti da. Da Monarquia à República: momentos decisivos. 8ª ed. ver. e ampliada. São 
Paulo: Fundação Editora Unesp, 2007.  

3.POCHMANN, Marcio. Brasil sem industrialização: a herança renunciada. Ponta Grossa: Ed. UEPG, 2016. 

 

4.DRAIBE, Sônia. Rumos e metamorfoses: Estado e industrialização no Brasil (1930-1960). 2ª ed. São Paulo: 
Paz e Terra, 2004  

 

5.FAUSTO, Boris. “Expansão do café e política cafeeira” In: FAUSTO, Boris. História Geral da Civilização 

Brasileira. Tomo III. Vol 1. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989. 

 

Complementar:  

 

1.  BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. “Brasil, sociedade nacional-dependente”, Novos Estudos Cebrap, n 93, 

julho 2012 

2.Marta (Org.) Trajetórias das desigualdades: como o Brasil mudou nos últimos cinquenta anos. São Paulo: 
Unesp, 2015. 

 

3. RUGITSKY, Fernando. “Milagre, miragem e antimilagre: a economia política dos governos Lula e as raízes da 
crise atual”. Revista Fevereiro, n. 9, fev 2015. 

 

4. SINGER, André. O lulismo em crise: um quebra-cabeça do período Dilma (2011-2016). São Paulo: 
Companhia das Letras, 2018.  

 


