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Ementa – O curso tem caráter historiográfico e discute algumas das questões e teses
relativas à crise que a sociedade brasileira atravessou na primeira metade da década de
1960 e ao golpe de 1964. O seu objetivo principal é compreender os fundamentos
teórico-metodológicos das principais explicações construídas pela historiografia em
relação a esses temas, inclusive do debate sobre o revisionismo que, em torno deles, se
processa atualmente.
Verificação: os alunos farão uma ao final da Unidade II e outra ao final da Unidade IV.
A nota final será obtida pela média das notas obtidas nos dois.
Frequência: a ausência a mais de 25% (isto é, 16 aulas, sendo cada dia = 4 aulas) das
aulas implica reprovação; serão examinados os casos motivados por doença ou
necessidade de trabalho, desde que as faltas não tenham inviabilizado o aproveitamento
do aluno.
PROGRAMA
(Disponível em http://www.lemp.historia.ufrj.br)

Unidade I - Sobre a noção de crise em dois trabalhos recentes
Ferreira, Jorge. “Crises da República: 1954, 1955 e 1961”. In FERREIRA, JORGE &
DELGADO, Lucília de A. N. (Org.). O Brasil republicano. O tempo da experiência
democrática. Da democratização de 1945 ao golpe civil-militar de 1964. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, Livro 3, p. 301-342.
Melo, Demian Bezerra de. O plebiscito de 1963: inflexão de forças na crise orgânica
dos anos sessenta. Dissertação de mestrado (História). Niterói. Universidade Federal
Fluminense, 2009. Cap. 1 – A crise dos anos 60, p. 16-91. Disponível em
http://www.historia.uff.br/stricto/teses/Dissert-2009_Demian_Bezerra_de_MeloS.pdf
Unidade II - Tipologias das explicações da crise dos anos 60
1) Dualismo estrutura x sujeito
FIGUEIREDO, Argelina Cheibub. Democracia ou reformas? Alternativas
democráticas à crise política: 1961-1964. Trad. Carlos Roberto Aguiar. São Paulo:
Paz e Terra, 1993. Introdução.
2) Cruzamento estrutura-conjuntura I
DELGADO, Lucília de Almeida Neves. “1964: temporalidade e interpretações”. In:
REIS, Daniel Aarão e outros (Org.). O golpe e a ditadura militar: quarenta anos
depois (1964-2004). Bauru (SP): Edusc, 2004, p. 15-28.

Unidade III - Algumas explicações
1. Articulação reacionária antinacional
SODRÉ, Nelson Werneck. A história militar do Brasil. 3ª ed. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1979.
2. Mudanças no padrão de relacionamento militares-civis
STEPAN, A. Os militares na política. As mudanças de padrões na vida brasileira.
Rio de Janeiro: Artenova, 1975.
3. Ajustamento estrutural
CARDOSO, F. H., “O modelo político brasileiro”. In: ____. O modelo político
brasileiro e outros ensaios. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1972, pp. 50-82.
4. Articulação da elite orgânica
DREIFUSS, R. A. 1964: a conquista do Estado. Ação política, poder e golpe de
classe. Petrópolis (RJ): Vozes, 1981..
5. Radicalização política e déficit democrático
FIGUEIREDO, A. C. “Estrutura e escolhas: era o golpe de 1964 inevitável?” In
1964-2004: 40 anos do golpe. Ditadura militar e resistência no Brasil. Rio de
Janeiro: 7Letras / FAPERJ, 2004, p. 26-35.
6. Contra-revolução preventiva
FERNANDES, F. “O significado da ditadura militar”. In: TOLEDO, C. N. de.
(Org.). 1964: visões críticas do golpe. Democracia e reformas no populismo.
Campinas (SP): Editora da UNICAMP, 1997, p. 141-148.
7. Cruzamento estrutura-conjuntura II
LEMOS, Renato. “Contrarrevolução e ditadura no Brasil: elementos para uma
periodização do processo político brasileiro pós-1964”. Disponível em
http://www.lemp.historia.ufrj.br/imagens/textos/Contrarrevolucao_e_ditadura_no_Br
asil.pdf
Unidade IV - O atual revisionismo historiográfico
DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. “O Governo João Goulart e o golpe de 1964:
memória, história e historiografia”, Tempo, Niterói, v. 28, p. 123-144, 2010.
Disponível em http://www.scielo.br/pdf/tem/v14n28/a06v1428.pdf
FERREIRA, Jorge. “O governo Goulart e o golpe Civil-militar de 1964”. In
FERREIRA, JORGE & DELGADO, Lucília de A. N. (Org.). O Brasil republicano.
O tempo da experiência democrática. Da democratização de 1945 ao golpe civilmilitar de 1964. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, Livro 3, p. 343-404.
Disponível em http://www.4shared.com/get/8mGKxxZ0/Jorge_Ferreira__O_governo_Gou.html
MELO, Demian. “Considerações sobre o revisionismo: notas de pesquisa sobre
as tendências atuais da historiografia brasileira”. Disponível em
http://www.uff.br/iacr/ArtigosPDF/79T.pdf
MELO, Demian.”A miséria do revisionismo”. Disponível em
http://uff.academia.edu/DemianMelo/Papers/648251/A_miseria_da_historiografia

