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Sobre o projeto “Pague o Valor Justo” do Clipping
Acreditamos que é possível democratizar o acesso à carreira diplomática. Os maiores
especialistas para o CACD se uniram ao Clipping para viabilizar a melhor preparação,
permitindo que os candidatos paguem o valor justo por cada aula. Conheça mais sobre
o projeto aqui.

Ementa História do Brasil - Curso Extensivo CACD 2020

Palavras do Clipping
Para quem deseja preparar-se para as provas de História do CACD 2020, o Prof. João
Daniel disponibilizará pelo Clipping um Curso Extensivo e um Curso Avançado para
História do Brasil e História Mundial.
Entenda abaixo as diferenças e as peculiaridades de cada um deles.
O Curso Extensivo de História do Brasil assim como Curso Extensivo de História
Mundial estarão disponíveis para os usuários que desejarem adquirir as gravações das
aulas pelo preço fixado pelo Professor João Daniel.
Ao adquirir os pacotes ofertados para os Extensivos de História do Brasil e História
Mundial, você terá acesso aos cursos que foram transmitidos no Clipping até Agosto
de 2019.
O Curso Avançado ocorrerá em breve (previsão para início em Dezembro) e será realizado ao vivo e no Modelo “Pague o Valor Justo”, como os demais Cursos para o CACD
2020 no Clipping. A ementa para o Curso Avançado de História do Brasil e para o Curso
Avançado de História Mundial serão disponibilizadas em breve.
Clique abaxio para entender melhor:
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Ementa do Curso Extensivo de História do
Brasil
MÓDULO 1: BRASIL COLONIAL
AULA 1: Panorama Geral do Período Colonial
OBJETIVOS DA AULA: Nesta aula, será estudado o período colonial de forma ampla
(economia, sociedade, escravidão, terras e funções da Igreja).
PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
1 O período colonial.
AULA 2: Limites na América Portuguesa
OBJETIVOS DA AULA:
Nesta aula, iniciando-se pelo período da União Ibérica (1580-1640) e pelo mito do
Sebastianismo, apresentam-se ao candidato as principais contestações europeias à
partilha do mundo feita entre Portugal e Espanha, por meio e uma série de Tratados,
entre eles, o de Tordesilha. Em seguida, apresentam-se-lhe os primeiros passos com
direção à interiorização do território, isto é, as monções e as bandeiras. Ainda,
analisam-se os impactos da política europeia sobre os limites territoriais da América
Portuguesa. Os Tratados de Madri, El Pardo, Santo Ildefonso e Badajoz.
PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
1.1 A configuração territorial da América Portuguesa.
1.2 O Tratado de Madri e Alexandre de Gusmão
AULA 3: O Século do Ouro
OBJETIVOS DA AULA:
Nesta aula, espera-se que o candidato compreenda o impacto do bandeirantismo na
expansão da fronteira terrestre, na formação da rede urbana brasileira e no
descobrimento de metais preciosos, na região que fica conhecida como Minas
Gerais. Em consequência dessa descoberta, ensejam-se reorganização
administrativa, intensificação da presença da Coroa e conflitos em torno do poder,
como a Guerra dos Emboabas e a Revolta de Filipe dos Santos.
Os legados do período minerador: integração colonial, criação do vice-reino e
mudança da capital.
PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
1 O período colonial.
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AULA 4: A época pombalina e o iluminismo no Brasil.
OBJETIVOS DA AULA:
Nesta aula, introduzem-se ao estudo as sedições coloniais de caráter nativista –
muitas de origem antifiscalista – ao longo do século XVIII, como a Aclamação de
Amador Bueno e a Revolta dos Beckman. O impacto do Iluminismo sobre a
administração da América Portuguesa, conduzida pelo Marquês de Pombal. Os
jesuítas na América Portuguesa e sua expulsão. O reinado de dona Maria e a
alteração da política e das reformas iniciadas por Pombal. Movimentos de inspiração
Iluminista: a Inconfidência Mineira e a Conjuração dos Alfaiates.
PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
2.1 Movimentos emancipacionistas.
2.2 A situação política e econômica europeia.
2.3 O Brasil sede do Estado monárquico português.
2.4 A influência das ideias liberais e sua recepção no Brasil.
AULA 5: O período Joanino.
OBJETIVOS DA AULA:
Nesta aula, baseando-se na conjuntura política europeia, explica-se a transmigração
da Coroa portuguesa ao Brasil, fenômeno que dá início ao período joanino. A
administração e as reformas joaninas. A dinâmica de abastecimento da Corte e suas
consequências. Consequências da transmigração: a dependência inglesa, os tratados
desiguais e o início da vida cultura brasileira, a Missão Artística francesa. O processo
de interiorização da Metrópole e suas consequências.
PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
2.2 A situação política e econômica europeia.
2.3 O Brasil sede do Estado monárquico português.
AULA 6: O período Joanino (política externa).
OBJETIVOS DA AULA:
Nesta aula, busca-se iniciar o candidato às medidas de política externa do Período
Joanino, decorrentes tanto da dependência junto aos ingleses, como os tratados
desiguais, quanto das aspirações expansionistas do príncipe, como as intervenções
na Banda Oriental. Entrelaça-se a História do Brasil às dinâmicas europeias: o
Congresso de Viena; a busca pela diversificação de parcerias. O impacto da
Revolução do Porto para a política brasileira.
PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
2.3 O Brasil sede do Estado monárquico português.
2.4 A influência das ideias liberais e sua recepção no Brasil.
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2.5 A política externa.
2.6 O Constitucionalismo português e a independência do Brasil.
AULA 7: O Processo de Independência.
OBJETIVOS DA AULA:
Nesta aula, espera-se que o candidato compreenda o processo que leva à
independência do Brasil, entre eles os fatores europeus e o quadro político
interno. No período pós-independência, apresenta-se o embate entre lideranças e
projetos, conflito que engendra a Noite da Agonia, um projeto malogrado
de Constituição e que uma outra seja outorgada. Os primeiros conflitos com os
vizinhos do Brasil independente e o processo de reconhecimento.
PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
2.6 O Constitucionalismo português e a independência do Brasil.
AULA 8: Historiografia do Processo de Independência.
OBJETIVOS DA AULA:
Nesta aula, apresenta-se ao candidato um olhar sobre as variadas vertentes
historiográficas que se consagram a analisar o processo de Independência. Ainda, a
exposição visa a direcionar a atenção do candidato às manifestações artísticas acerca
desse processo.
PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
2.6 O Constitucionalismo português e a independência do Brasil

MÓDULO 2: Império
AULA 1: O Primeiro Reinado.
OBJETIVOS DA AULA:
Nesta aula, busca-se informar o candidato sobre a inicial conjuntura política do
Primeiro Reinado, bem como sobre algumas das consequências do
embate entre modelos defendidos quando da Independência, como a
Confederação do Equador. O candidato conhecerá as causas da Guerra da
Cisplatina, o processo de mediação inglesa, e o nascimento do Uruguai. A economia
do período e os aspectos culturais. A queda de Carlos X, na França, e a crise
sucessória em Portugal.
PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
3 O Primeiro Reinado (1822-1831).
3.1 A Constituição de 1824.
3.2 Quadro político interno.
3.3 Política exterior do Primeiro Reinado.
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AULA 2: O período regencial.
OBJETIVOS DA AULA:
Nesta aula, o candidato é apresentado à evolução da dinâmica política regencial e às
mudanças que vêm à baila no período, como a supressão do Poder Moderador, a Lei
Feijó, o Código de Processo Criminal e o Ato Adicional de 1834. Adicionalmente,
inicia-se o aluno às rebeliões urbanas e provinciais dessa quadra histórica e às
medidas centralizadoras retomadas pelo regresso conservador. O Golpe da
Maioridade e as eleições do cacete.
PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
4 A Regência (1831-1840).
4.1 Centralização versus descentralização: reformas institucionais.
4.2 O Ato Adicional de 1834 e revoltas provinciais.
AULA 3: O período regencial (política externa).
OBJETIVOS DA AULA:
Nesta aula, serão estudados os aspectos institucionais do período regencial (razões
da fragilização tendo como consequência o Parlamento como caixa de ressonância
da política externa), as relações do Brasil com as grandes potências da época
(Inglaterra, França e EUA), o modo que foi administrado o ‘imobilismo platino’ por
conta da Farroupilha (1835-1845), as questões de fronteiras negociadas por Duarte da
Ponte Ribeiro, os conflitos com a Santa Sé por conta da hierarquia estrutural e os
legados da Regência.
PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
4.3 A dimensão externa.
AULA 4: Regresso Conservador e Conciliação.
OBJETIVOS DA AULA:
Nesta aula, será estudada a consolidação do Império brasileiro (1840-1853) por
períodos com menção e detalhamento de cada um dos acontecimentos mais
importantes: (i) continuação do Regresso de 1841 a 1844 (Código de Processo
Criminal de 1841, dissolução da Assembleia em 1841 e seus efeitos, Reforma Sepetiba
em 1842, casamento do Imperador com Teresa Cristina em 1843 e seus efeitos e
anistia aos Liberais em 1844), (ii) Quinquênio Liberal de 1844 a 1848 (Lei Alves Branco
de 1844, Bill Aberdeen em 1845, Reforma Eleitoral de 1846, criação do Presidente do
Conselho de Ministros em 1847 e o ‘parlamentarismo às avessas’, sistema de
colonato implementado pelo Senador Vergueiro em Ibicaba e a Revolução Praieira
de 1848), (iii) Trindade Saquarema de 1848 a 1853 (Libelo do Povo publicado em 1848,
alterações na Guarda Nacional e Lei Eusébio de Queiroz em 1850 e suas
consequências e Lei de Terras) e (iv) Conciliação de 1853 a 1856 (criação do Paraná,
Lei dos Círculos e publicação de Ação, Reação e Transação em 1855 e a morte do
Marquês do Paraná em 1856 e suas consequências).
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PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
5. O Segundo Reinado (1840-1889). 5.1 O Estado centralizado; mudanças institucionais;
os partidos políticos e o sistema eleitoral; a questão da unidade territorial.
AULA 5: Política externa Saquarema.
OBJETIVOS DA AULA:
Nesta aula, serão estudados de forma pormenorizada o contexto internacional
durante o Segundo Reinado (Primavera dos Povos, Guerra de Crimeia, ascensão dos
imperialismos e o Destino Manifesto nos EUA), o fim do tráfico de escravos (razões
apresentadas por Eusébio de Queiroz ao Parlamento e histórico das pressões
inglesas), a intervenção platina e as questões de fronteira negociadas por Duarte da
Ponte Ribeiro (Peru em 1841 e retomada do uti possidetis).
PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
5.2 Política externa: as relações com a Europa e os Estados Unidos da América;
questões com a Inglaterra; a Guerra do Paraguai. .
AULA 6: Gabinetes do Império (síntese).
OBJETIVOS DA AULA:
Nesta aula, serão estudados e revisados cada um dos 36 gabinetes do Império no
Segundo Reinado e as 11 ondas de revezamento entre Liberais e Conservadores até a
Crise do Império, bem como a evolução do sistema partidário durante todo o Império,
incluindo a composição dos Partidos Liberal e Conservador de forma detalhada e o
surgimento dos programas partidários em 1864 (Partido Progressista). Além disso,
serão estudados os gabinetes a partir de 1860 e os principais acontecimentos nos
âmbitos interno e externo: (i) Renascer Liberal (1860-1862); (ii) Liga Progressista
(1862-1868); (iii) Decênio Conservador (1868-1878); (iv) Retorno Liberal (1878-1885); (v)
Gabinete Conservador (1885-1889) e (vi) Gabinete Ouro Preto (1889).
PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
5 O Segundo Reinado (1840-1889).
5.1 O Estado centralizado; mudanças institucionais; os partidos políticos e o sistema
eleitoral; a questão da unidade territorial.
AULA 7: Economia no Império.
OBJETIVOS DA AULA:
Nesta aula, será estudada de forma detalhada a economia ao longo de todo o século
XIX, sendo debatidos os ciclos econômicos, produtos relevantes (algodão, borracha,
açúcar, couro, mineração, café e demais produtos), bem como a expansão do mercado
consumidor, os fatores de produção (terra, trabalho e capital), o comércio interno, a
composição orçamentária brasileira, os empréstimos externos, os investimentos em
infraestrutura e em educação e a atividade industrial.
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PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
5.6 Economia: a agroexportação; a expansão econômica e o trabalho assalariado;
as políticas econômicofinanceiras; a política alfandegária e suas consequências.
AULA 8: Cultura no Império.
OBJETIVOS DA AULA:
Nesta aula, será estudado de forma detalhada e com exemplos todo o panorama
cultural ao longo do século XIX: música, missões artísticas, fundação das faculdades
e o impacto na homogeneização das elites, viajantes estrangeiros, imprensa,
construção da identidade nacional (Pedro II e IHGB), literatura e artes visuais.
PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
5.5 Sociedade e cultura: população, estrutura social, vida acadêmica, científica e
literária.
AULA 9: Guerra do Paraguai.
OBJETIVOS DA AULA:
Nesta aula, serão avaliadas todas as vertentes historiográficas sobre a Guerra do
Paraguai (1864-1870), os antecedentes do conflito, os aspectos militares, os
Voluntários da Pátria e a Guarda Nacional, a diplomacia, a crise política, a vitória
militar e os desdobramentos do conflito nos âmbitos externo e interno.
PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
5.2 Política externa: as relações com a Europa e os Estados Unidos da América;
questões com a Inglaterra; a Guerra do Paraguai.
AULA 10: Geração de 1870 e o Ocaso do Império.
OBJETIVOS DA AULA:
Nesta aula, serão estudadas as primeiras críticas ao Império, as consequências da
Guerra do Paraguai e a queda do Gabinete Zacarias, os radicais da década de 1860,
o Gabinete Rio Branco e o Decênio Conservador, o conceito ‘um bando de ideias
novas’, bem como será feito um balanço crítico sobre a Geração de 1870 e o seu
legado até a República
PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
5.4 Crise do Estado Monárquico.
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AULA 11: Abolicionismo e Republicanismo.
OBJETIVOS DA AULA:
Nesta aula, serão estudadas as origens e o desenrolar do Abolicionismo (desde
o período Joanino, sendo pormenorizadamente avaliados todos os dispositivos
legais até a Lei Áurea com uma avaliação do movimento internacionalmente) e
do Republicanismo em suas minúcias ao longo de todo o século XIX, bem como
a Questão Religiosa em 1874, a Lei do Terço de 1875
PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
5.3 A questão da escravidão.
5.4 Crise do Estado Monárquico.
AULA 12: A proclamação da República.
OBJETIVOS DA AULA:
Nesta aula, será estudada de forma pormenorizada a Crise do Império:
Questões Abolicionista, Republicana e Militar, o Golpe de 15 de novembro e
toda a historiografia correlata.
PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
5.4 Crise do Estado Monárquico.
6.1 A proclamação da República e os governos militares.
MÓDULO 3: República
AULA 1: A República da Espada.
OBJETIVOS DA AULA:
Nesta aula, será estudado o período da República da Espada (1889-1891):
Governo Provisório de Deodoro da Fonseca, novos símbolos nacionais,
Constituição de 1891 (debates e principais disposições), Encilhamento, Governo
Floriano Peixoto (1891-1894), Manifesto dos Generais de 1892, jacobinismo,
Revoltas Federalista e da Armada e repressão aos monarquistas, bem como a
política externa da República da Espada (I Conferência Pan-Americana de
Washington e seus desdobramentos, Tratado Blaine-Mendonça de 1891, ruptura
com Portugal em 1894, Questão de Trindade com a Inglaterra e Tratado de
Montevidéu de 1890).
PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
6 A Primeira República (1889-1930).
6.1 A proclamação da República e os governos militares.
6.2 A Constituição de 1891.
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AULA 2: A invenção republicana.
OBJETIVOS DA AULA:
Nesta aula, será estudada em detalhes a República Oligárquica (1894-1930),
perpassando pelas razões da instabilidade da República da Espada, Prudente de
Moraes (1894-1898), repressão a Canudos, Campos Salles (1898-1902) e a política dos
governadores e o coronelismo em seus pormenores, o I Funding Loan, bem como a
política externa do período (Questões de Palmas de 1895, do Amapá em 1900 e do
Acre em 1903).
PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
6.3 O regime oligárquico: a “política dos estados”; coronelismo; sistema eleitoral;
sistema partidário; a hegemonia de São Paulo e Minas Gerais.
6.4 A economia agroexportadora.
AULA 3: A política externa do Barão do Rio Branco.
OBJETIVOS DA AULA:
Nesta aula, será estudado o Barão do Rio Branco em todas as suas facetas:
antecedentes e biografia, o Americanismo pragmático (desafios e estratégias), a
diplomacia de fronteiras (Acre, Bolívia, Questão do Pirara e Uruguai), as relações com
a Argentina (Doutrina Drago, conflito naval e disputas no Paraguai), a contenção do
Imperialismo (experiência na Alemanha, Trindade em 1895, intervenção na Venezuela
em 1902 e o Caso Panther em 1905), a Diplomacia do Prestígio (novas legações e
participação do Brasil nas conferências internacionais) e sua morte e legado.
PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
6.5 A política externa: a obra de Rio Branco; a II Conferência de Paz da Haia (1907); o
Brasil e a Grande Guerra de 1914; o Brasil na Liga das Nações.
AULA 4 - Movimentos sociais e messiânicos na Primeira República
OBJETIVOS DA AULA:
Nesta aula, serão estudadas de forma esquematizada e detalhada as rebeliões
ocorridas no Brasil em todo o período da Primeira República: Cangaço, Canudos,
Contestado, Juazeiro, Chibata e Vacina.
PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
6 A Primeira República (1889-1930).
6.7 A crise dos anos 20 do século XX: tenentismo e revoltas.
AULA 5: Militares - o poder desestabilizador.
OBJETIVOS DA AULA:
Nesta aula, será estudado o papel dos militares na República de forma ampla e
pormenorizada: modernização naval (1904-06), envio dos cadetes à Alemanha
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(1906-12), Lei do Alistamento (1908), Contestado (1912-16), I Guerra Mundial (1914-18),
Revista Defesa Nacional (1913), reformas no acesso (1916-19) e Missão Francesa (1919),
bem como o salvacionismo, as estratégias de modernização das Forças Armadas, o
Tenentismo (motivações e levantes) e a participação do Brasil na Conferência de Paz
de Versalhes.
PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
6.7 A crise dos anos 20 do século XX: tenentismo e revoltas.
6.8 A Revolução de 1930.
AULA 6: A política externa dos anos 1920.
OBJETIVOS DA AULA:
Nesta aula, serão estudados os sucessores do Barão do Rio Branco (Lauro Müller
(1912-1917), Nilo Peçanha (1917-1919), Domício da Gama (1920-1921), Félix Pacheco
(1922-1926) e Otávio Mangabeira (1927-1930)), a participação do Brasil na I Guerra
Mundial e na Liga das Nações, as fases de hiperativismo e retraimento diplomático,
as relações do Brasil com a América Latina, os EUA e a Europa e as Questões de
Letícia e do Chaco.
PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
6.5 A política externa: a obra de Rio Branco; a II Conferência de Paz da Haia (1907); o
Brasil e a Grande Guerra de 1914; o Brasil na Liga das Nações.
AULA 7: Crises da Primeira República e Revolução de 1930.
OBJETIVOS DA AULA:
Nesta aula, serão estudadas de forma detalhada e em todas as suas vertentes as
crises havidas durante a Primeira República e suas motivações e consequências:
Civilistas em 1910, Reação Republicana em 1922 e a Revolução de 1930, bem como a
Igreja e os movimentos operários na Primeira República.
PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
6.8 A Revolução de 1930.
AULA 8: Era Vargas (governo provisório).
OBJETIVOS DA AULA:
Nesta aula, serão estudadas a Revolução de 1930, o governo provisório de Vargas
(1930-1934), o Clube 3 de Outubro, as crises do Diário Carioca e dos Rabanetes e
Picolés, o Código Eleitoral de 1932 e seus dispositivos e a Revolução
Constitucionalista e seus desdobramentos nos âmbitos interno e externo.
PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
7 A Era Vargas (1930-1945).
7.1 O processo político e o quadro econômico financeiro.
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AULA 9: Era Vargas (constituição e polarização)
OBJETIVOS DA AULA:
Nesta aula, será estudada de forma pormenorizada a Constituição de 1934, incluindo
os debates havidos na Assembleia Constituinte e a Comissão Itamaraty, bem como o
Governo Constitucional (1934-37).
PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
7.2 A Constituição de 1934.
AULA 10: Era Vargas (Estado Novo e redemocratização)
OBJETIVOS DA AULA:
Nesta aula, será estudada profundamente a cena política (AIB e ANL), bem como a
economia no período (Missão Niemeyer e III Funding Loan) e as medidas
centralizadoras tomadas por Vargas, a montagem do Trabalhismo, o Plano Cohen e o
Estado Novo (nas vertentes política, cultural, educacional, a Constituição de 1937,
literatura, presença dos EUA etc.). Além disso, será feita uma abordagem histórica
sobre o pensamento nacionalista autoritário brasileiro.
PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
3 A Constituição de 1937: o Estado Novo.
7.5 Industrialização e legislação trabalhista.
7.6 Sociedade e cultura.
AULA 11: Era Vargas (política externa).
OBJETIVOS DA AULA:
Nesta aula, será estudada a política externa de toda a Era Vargas: (i) de 1930 a 1933:
continuidades, prioridades aos temas econômicos, América Latina, diplomacia
durante a Revolução Constitucionalista e Conferência de Montevidéu; e (ii) do
governo constitucional e (iii) da Era Vargas: Questão Ritter em 1938, participação do
Brasil na II Guerra Mundial, políticas da Boa Vizinhança e das barganhas.
PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
7.4 O contexto internacional dos anos 1930 e 1940; o Brasil e a Segunda Guerra
Mundial.
AULA 12: Dutra e Vargas (1955-1961).
OBJETIVOS DA AULA:
Nesta aula, será estudada a crise do Estado Novo e a redemocratização, as
instituições e o papel dos EUA, a industrialização, a Marcha para o Oeste brasileira e
os partidos políticos de forma geral incluindo a evolução do sistema partidário de
1945 a 1965 com ênfase nos principais (UDN, PSD, PTB, PCB e PSP). Além disso,
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serão estudadas a Constituição de 1946, a situação econômica e a política externa do
período, bem como o quadro geral do governo Vargas das eleições em até o suicídio.
PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
8 A República Liberal (1945-1964).
8.1 A nova ordem política: os partidos políticos e eleições; a Constituição de 1946.
8.2 Industrialização e urbanização.
AULA 13: Anos JK (1955-1961).
OBJETIVOS DA AULA:
Nesta aula, será estudado o governo JK em detalhes: da Novembrada à estabilidade,
economia (Plano de Metas), a euforia cultural, a política externa e o legado de JK.
PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
8 A República Liberal (1945-1964).
8.3 Política externa: relações com os EUA; a Guerra Fria; a “Operação Pan-Americana”;
a “política externa independente”; o Brasil na ONU; o Brasil no Rio da Prata; o Brasil e a
expulsão de Cuba na OEA.
8.4 Sociedade e cultura.
AULA 14 - Jânio e Jango (1961-1964).
OBJETIVOS DA AULA:
Nesta aula, serão estudados os governos de Jânio e Jango em todas as suas vertentes
com ênfase na política externa independente (características gerais, fases, ministros e
documentos). Além disso, será exposta a crise política do período, o parlamentarismo e
o retorno ao presidencialismo, bem como os planos econômicos (Trienal e Reformas
de Base) e as revoltas das Forças Armadas havidas no contexto (Graduados e
Marinheiros) até o governo Militar em 1964.
PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
8 A República Liberal (1945-1964).
8.3 Política externa: relações com os EUA; a Guerra Fria; a “Operação Pan-Americana”;
a “política externa independente”; o Brasil na ONU; o Brasil no Rio da Prata; o Brasil e a
expulsão de Cuba na OEA.
AULA 15: Cultura no Império.
OBJETIVOS DA AULA:
8 A República Liberal (1945-1964). 8.3 Política externa: relações com os EUA; a Guerra
Fria; a “Operação Pan-Americana”; a “política externa independente”; o Brasil na ONU;
o Brasil no Rio da Prata; o Brasil e a expulsão de Cuba na OEA.
PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
8 A República Liberal (1945-1964).
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8.3 Política externa: relações com os EUA; a Guerra Fria; a “Operação PanAmericana”; a “política externa independente”; o Brasil na ONU; o Brasil no Rio da
Prata; o Brasil e a expulsão de Cuba na OEA.
AULA 16: Regime Militar - de Castelo Branco aos anos de chumbo (1964-1974).
OBJETIVOS DA AULA:
Nesta aula, serão estudados os primeiros governos do Regime Militar: Castello
Branco (1964-67), Costa e Silva (1967-69) e Emílio Médici (1969-74), em todos os
aspectos (político, econômico, cultural, educacional, política externa e contexto
internacional etc.), bem como os Atos Institucionais e a Constituição de 1967.
PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
9 O Regime Militar (1964-1985).
9.1 A Constituição de 1967 e as modificações de 1969.
9.2 A economia.
9.4 Sociedade e cultura.
AULA 17: Regime Militar - Geisel (1974-1979).
OBJETIVOS DA AULA:
Nesta aula, serão estudados os governos Ernesto Geisel (1974-79) e João
Figueiredo (1979-1985) em todas as suas vertentes, bem como o processo de
redemocratização (fim do AI-5, abertura lenta, gradual e segura e Lei de Anistia), o
programa nuclear brasileiro e o novo sindicalismo.
PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
9.3 Política externa: relações com os EUA; o “pragmatismo responsável”; relações
com a América Latina, relações com a África; o Brasil na ONU.
AULA 18: Figueiredo e a Redemocratização (1979-1988).
OBJETIVOS DA AULA:
Nesta aula, será estudado o processo de redemocratização (da Emenda Dante de
Oliveira às eleições de Collor), bem como a Constituição de 1988 em todas as suas
nuances (desde os debates da Assembleia Constituinte).
PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
9.5 O processo de transição política.
10 O processo democrático a partir de 1985.
10.1 A Constituição de 1988.
10.2 Partidos políticos e eleições.
10.3 Transformações econômicas.
10.4 Impactos da globalização.
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10.5 Mudanças sociais.
10.6 Manifestações culturais.
10.7 Evolução da política externa.
AULA 19: Política externa do Regime Militar.
OBJETIVOS DA AULA:
Nesta aula, será estudada de forma esquematizada e aprofundada toda a
política externa do Regime Militar.
PONTOS DO EDITAL ABORDADOS:
9.3 Política externa: relações com os EUA; o “pragmatismo responsável”;
relações com a América Latina, relações com a África; o Brasil na ONU.
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ATENÇÃO:
Para participar do curso, é necessários ser um assinante do Clipping. O assinante pode
adquirir cada um dos módulos fechados (matrícula + aulas), por um preço pré-determinado, separadamente. Após efetuado o pagamento, o acesso às aulas já é liberado.
Se você preferir, também pode adquirir pacote completo, que contempla todos os
módulos de todos os cursos oferecidos pelo Clipping.

Assine do Clipping

!

Matrícule-se

!

Assista à Aula que desejar

!
!

Pague pela aula

QUERO ME MATRICULAR NO CURSO

Ementa História do Brasil - Curso Extensivo CACD 2020

