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Fundaçao Getúlio VargasFui secretário de Getúlio VargasEva Braun

Formação do pensamento político brasileiro
"O estudo de Iria Brzezinski inscreve-se na linha da investigação sobre a formação
de profissionais da educação e vem trazendo valiosas reflexões para a redefinição
do curso de pedagogia. Ao buscar os caminhos do estudo de caso sob a forma de
pesquisa exploratória e descritiva-interpretativa, a autora faz uma incursão pela
história da educação brasileira, examinando o material bibliográfico publicado
sobre o assunto e recorrendo também à técnica de história oral. Conclui, ainda,
que a busca das identidades do pedagogo e da pedagogia continua sendo a
bandeira de luta que justifica a continuidade do movimento em prol da formação
dos profissionais da educação". - Do prefácio de Ilma P. Alencastro Veiga.

Informativo - Fundação Getúlio Vargas
Page 2/17

Read Book Getulio Dos Anos De Formacao A Conquista Do Poder 1882 1930
Lira Neto
Getúlio (1882-1930)
50 anos de Brasil
Formação econômica do Brasil
O livro Formação e prática da enfermeira: implicações da implantação da Lei n°
775 de 1949 lança um olhar diferenciado sobre essa categoria profissional, uma
vez que entende a instituição dessa referida Lei como uma "nova ordem" no
campo da profissão, no momento em que legaliza a criação de outra categoria
ocupacional na Enfermagem, no caso, a de Auxiliar de Enfermagem.

Getúlio Vargas e seu tempo
A Poverty of Rights
Formação econômica do Brasil
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Um livro de referência, de caráter didático, destinado a estudos e consultas sobre
documentos que registram a História do Brasil. Voltada para professores,
estudantes, historiadores e cientistas sociais e políticos, esta obra é também um
guia fundamental para uma viagem através do 'tempo brasileiro'. Um guia que
impulsiona o leitor para os momentos mais significativos da História do Brasil. Da
Carta de Caminha ao impedimento de Collor de Mello, são mais de 300
documentos, dos quais 93 principais expostos na íntegra, e mais de 3.100
indicações bibliográficas apontadas pelo historiador Ivan Alves Filho.

Produto e formação bruta de capital do Nordeste do Brasil,
1965-1969
Formaçao histórica do Brasil
The Head of the Saint
Como se processou a transformação da economia de base agrícola brasileira em
importante economia industrial e quais as vicissitudes enfrentadas nesse
percurso? Eis o tema central deste livro que procura compor o quadro de
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mundanças a partir das principais contribuições de economistas, historiadores e
cientistas sociais.

Formação histórica do Brasil
Relatório Apresentado Ao Exmo. Sr. Dr. Getúlio Vargas,
Presidente Da República Dos Estados Unidos Do Brasil
Reforma do Estado para a cidadania
Getúlio: Dos anos de formação à conquista do poder
(1882-1930)
Origens e consequencias da substituicao de importacoes no Brasil; As origens da
desigualdade regional no Brasil; Alguns aspectos da concentracao industrial; A
industrializacao brasileira antes de l930; Crescimento do Produto Real Brasileiro l900/l947; Crescimento da Renda Real durante a II Guerra Mundial; Uma tentativa
de avaliacao da politica cafeeira; A industrializacao brasileira - Diagnosticos e
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Perspectivas; Esbocode um Programa de desenvolvimento para o Brasil; Uma
politica de desenvolvimento economico para o nordeste; Sistema cambial:
bonificacoes e agios; Balanco de pagamentos e controle de cambio no Brasil; A
politica commercial no pos-guerra.

O Ministério da agricultura no govêrno Getúlio Vargas
(1930-1944)
Fundação Getúlio Vargas, o que é, o que faz, como funciona
O Brasil nunca esteve tão na moda. Com a economia em franco crescimento e
tendo já uma boa influência no cenário exterior, o país ainda foi escolhido para
abrigar os eventos esportivos mais importantes do planeta: copa do mundo e
olimpíadas. Mesmo assim continua sendo um país com grande desigualdade social,
com índices de educação relativamente baixos e muitas pessoas vivendo a
margem da pobreza. Para entender este país de contrastes, nada melhor do que
conhecer a sua história. Este livro propõe uma viagem no tempo relembrando os
primórdios da República, a Era Vargas e o Estado Novo, o nacionaldesenvolvimentismo, o Golpe de 1964 e os “anos de chumbo”, o processo de
redemocratização/abertura política e muito mais! A série completa é formada por
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três volumes: Brasil Colônia – Volume 1 Brasil Império – Volume 2 Brasil República
– Volume 3 Assunto é o que não falta para compor o terceiro e último volume da
série sobre a História do Brasil! Acompanhe as próximas páginas e entenda o
movimento dos caras-pintadas, os reais motivos que levaram ao impeachment de
Collor, a consolidação da democracia no governo do FHC e um pouco da história
que levou Lula ao poder.

Formação, saberes e representações
Getúlio Vargas e o triunfo do nacionalismo brasileiro
100 anos da política brasileira
Francisco Weffort acompanha neste livro a formação do pensamento político
brasileiro desde suas preliminares culturais mais distantes, na historia da Ibéria e
de Portugal. No país recém-descoberto, as origens do nosso pensamento político
se acham nos séculos XVI e XVII, quando Manuel da Nóbrega e Antônio Vieira ,
defendendo a humanidade dos índios, suscitaram as primeiras indagações sobre
as gentes desta parte do mundo. No século XVIII, o Marquês de Pombal
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estabeleceu a prevalência do Estado sobre a Igreja, reconheceu a igualdade dos
judeus e a liberdade dos índios. Esboçavam-se assim, desde a colônia, temas da
política que no século XIX, após D. João VI, deram partida a idéias e utopias do
Brasil independente, algumas das quais chegaram ao século XX. Sob Pedro I, José
Bonifácio queria abolir a escravidão, criar um povo plural e mestiço, de brancos,
índios, negros. Sob Pedro II, Joaquim Nabuco queria destruir não só a escravidão,
mas também a miséria e a extrema desigualdade do país. Na virada para a I
República, Euclides da Cunha foi o narrador sincero do choque da 'civilização'
contra a 'barbárie', como se dizia, na época, dos pobres de Canudos. Algumas
dessas idéias foram desenvolvidas, no início da 'era de Vargas', em linhas
diferentes, por Oliveira Viana, Gilberto Freyre, Caio Prado e Sérgio Buarque. Em
meados dos anos 50, essa herança foi retomada por Helio Jaguaribe e demais
fundadores do ISEB, que buscaram reconhecer o povo e o Estado que poderiam
levar o país ao desenvolvimento e à democracia. Este livro de Francisco Weffort
narra a grandiosa trajetória das idéias que construíram o Brasil. Uma trajetória que
vale a pena conhecer pelo muito que essas idéias fizeram pelo país. Mais ainda
pelas perguntas que formularam e que permanecem sem resposta, e pelos sonhos
que construíram e permanecem irrealizados.

Getúlio Vargas e o seu tempo: 1900-1925
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Getúlio
A 2017 LA Times Book Prize Finalist A quirky story of love, mischief, and
forgiveness from Brazil’s foremost award-winning author for young readers, in her
U.S. debut. Fourteen-year-old Samuel is newly orphaned and homeless in a small
town in Brazil. He lives in a giant, hollow, concrete head of St. Anthony, the
lingering evidence of the village’s inept and failed attempt to build a monolith over
a decade ago. He didn’t know what it was when he crawled into it, seeking shelter
during a storm, but since coming there, he hears beautiful singing, echoing like
magic in the head twice a day. So he stays. Miraculously, he can also hear the
private prayers and longings of the villagers. Feeling mischievous, Samuel begins
to help answer these prayers, hoping that if he does, their noise will quiet down
and he can listen to the beautiful singing in peace. Ironically, his miracles gain him
so many fans that he starts to worry he will never fulfill his own true longing and
find the source of the singing. Filled with beautiful turns of phrase and wonderfully
quirky characters, The Head of the Saint is a riotous story of faith and magic that
won’t soon leave your thoughts.

Brasil, 500 anos em documentos
Obra que situa a reforma do Estado brasileiro no quadro histórico internacional,
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contando a experiência do autor no Executivo.

A Extraordinária História do Brasil - Vol. 3
Brasil 1850-1984
Produto e formação bruta de capital do Nordeste do Brasil,
1965-1971
Getúlio (1945-1954)
Neste primeiro volume da trilogia Getúlio, o leitor acompanha Getúlio Vargas
desde suas origens na pequena São Borja até a tomada do poder federal após a
Revolução de 30. Getúlio Dornelles Vargas (1882-1954) é a figura histórica sobre a
qual mais se escreveu no Brasil. No entanto, na copiosa bibliografia dedicada a ele,
não havia até agora uma biografia completa, de cunho jornalístico e objetivo, que
procurasse reconstituir em minúcias a trajetória pessoal e política do personagem
do modo mais isento possível. A monumental trilogia Getúlio, de Lira Neto, vem
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suprir com sobras essa lacuna. Ao longo de dois anos e meio, o autor se debruçou
sobre uma vastíssima gama de documentos - muitos deles inéditos ou pouco
explorados - para ajudar a decifrar a "esfinge Getúlio" e mostrar como foi possível
que convivessem no mesmo indivíduo o revolucionário, o ditador, o reformador
social e o demagogo. Sem desdenhar nenhum tipo de fonte ou arquivo, Lira Neto
se serviu de cartas pessoais e memorandos oficiais, de diários íntimos, autos
judiciais, boletins de ocorrência, notícias de jornal, anúncios de publicidade,
charges, hinos, marchinhas, livros de memórias, entrevistas, depoimentos etc. O
resultado desse árduo trabalho, acompanhado de um mergulho na bibliografia
histórica sobre o período, é um relato envolvente, por vezes eletrizante, ao qual o
talento narrativo do autor confere a vivacidade e o ritmo de um bom romance.

O Brasil de Getúlio Vargas e a formação dos blocos, 1930-1942
Esta obra procura reconstituir a trajetória pessoal e política de Getúlio Dornelles
Vargas. O autor buscou se debruçar sobre documentos para ajudar a decifrar a
'esfinge Getúlio', e mostrar como foi possível que convivessem no mesmo
indivíduo o revolucionário, o ditador, o reformador social e o demagogo. Lira Neto
pretendeu se servir de cartas pessoais e memorandos oficiais, de diários íntimos,
autos judiciais, boletins de ocorrência, notícias de jornal, anúncios de publicidade,
charges, hinos, marchinhas, livros de memórias, entrevistas, depoimento, entre
outros.
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Formação e Prática da Enfermeira: Implicações da Implantação
da Lei N° 775 de 1949
Getúlio Vargas
Neste livro, o autor se propôs a conhecer os saberes e as representações de
Helena Ferrari Teixeira, vereadora e professora atuante na década de 40 na cidade
de Santa Maria. Conhecer e analisar a história de vida desta professora, de
importância para a história das mulheres no Brasil, na educação e na política, foi
um dos objetivos deste trabalho. Para (re)construir a história, o autor utilizou o
Método Biográfico Histórias de Vida, na modalidade Oral, alicerçando-se em outras
formas de documentação tais como jornais, fotografias, depoimentos e outras
pesquisas.

Pedagogia, Pedagogos E Formação de Professores
A formação do balé brasileiro
Na terceira e última parte da série biográfica sobre Getúlio Vargas, Lira Neto
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reconstitui os acontecimentos políticos e pessoais mais importantes dos anos finais
do ex-presidente. Entre a deposição por um golpe militar, em outubro de 1945, e o
suicídio, em agosto de 1954, o livro revela como a história do Brasil se entrançou
com a vida de Getúlio, inclusive enquanto afastado do poder.

Getúlio Vargas
Sessenta anos de política externa brasileira (1930-1990):
Crescimento, modernização e política externa
A comprehensive portrait of Hitler's long-time mistress discusses the bourgeois
existence she shared with him out of the public eye, her role as his trusted
confidante, and their double suicide two days after their marriage.

As repercussões do descobrimento do Brasil, analisadas
através do estudo da formação, características e, sobretudo,
das potencialidades e projeção futura da comunidade lusobrasileira
Page 13/17

Read Book Getulio Dos Anos De Formacao A Conquista Do Poder 1882 1930
Lira Neto
Produto e formação bruta de capital do Nordeste do Brasil,
1965-81
A Poverty of Rights examines the history of poor people's citizenship in Rio from
the 1920s through the 1960s, the 20th-century period that most critically shaped
urban development, social inequality, and the meaning of law and rights in modern
Brazil.

O Ceará dos anos 90
Conjuntura econômica; uma publicacao da Fundaçao Getúlio
Vargas
Fui secretário de Getúlio Vargas
Eva Braun
Como pôde um caudilho, um estancieiro envolvido nas eternas querelas entre
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chimangos e maragatos, um gaúcho de botas, bombachas e chimarrão, um político
eminentemente provinciano, ser o mais centralizador dos governantes brasileiros,
combatendo duramente o regionalismo e erigindo o nacionalismo em ideologia?
Como um ditador simpático ao fascismo se torna um líder de massas cultuado pela
esquerda? Como esse homem dos campos e dos pampas presidiu o país durante a
sua quadra histórica de industrialização mais acelerada? É partindo de perguntas
como essas que o historiador Boris Fausto conduz sua investigação sobre esse
fenômeno chamado Getúlio Vargas - com respostas que passam ao largo dos
velhos chavões e do maniqueísmo. O político astuto e dissimulado era, mais
simplesmente, um homem reservado. Tinha crenças arraigadas, mas fez do
pragmatismo um norte na sua atividade política. Entre o estereótipo do benfeitor
dos "humildes" e o manipulador das grandes massas, Boris Fausto escolhe as duas
alternativas. Seu perfil de Getúlio é uma obra de síntese, que contribui para a
compreensão não só da trajetória do "pai dos pobres" como dos impasses da
formação nacional. Impasses que dizem respeito ao presente. Na seção final do
livro, o autor inventaria e discute o legado da Era Vargas, debate que voltou à
pauta no cinquentenário da morte de Getúlio. A estrutura sindical corporativa, o
salário mínimo e o esboço de criação de uma infra-estrutura industrial com a
preservação da estrutura fundiária fazem parte desse legado. Algumas das
características de Getúlio ajudam a entender por que ele os criou, como a crença
na intervenção estatal na economia, o autoritarismo, o paternalismo, a profunda
oposição ao liberalismo. Mas há outras determinações que estavam, e estão, nas
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condições mesmas do país. É o caso das necessidades de construir uma base de
apoio popular, de não afrontar os interesses dos fazendeiros e de manobrar entre
as grandes potências e empresas estrangeiras para atrair capitais. Boris Fausto
tece lentamente todos esses fios, ligando o apogeu do poder de Getúlio ao seu
passado, o seu modo de ser ao quadro histórico, a sua política aos limites impostos
pela conjuntura e pelas condições estruturais do Brasil. O resultado é o painel de
um político concreto, inclusive no perfil psicológico, e de sua época.
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