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DISCIPLINA NOME 

HZ840A Estado e Reformas Econômicas no Capitalismo Contemporâneo: Política e classes sociais no 
capitalismo neoliberal 

 
Horas Semanais  

Teóricas Práticas Laboratório Orientação Distância Estudo em Casa Sala de Aula 

04 00 00 0 00 00 04 
Nº semanas Carga horária total Créditos Exame Frequência Aprovação 

15 60 04 N 75% N 
 

 
Docente:  

Armando Boito Jr. 
 

Ementa:  

O papel do estado no capitalismo contemporâneo. Estado e classes sociais. Estado e relações internacionais. O debate 
sobre globalização e o declínio do Estado. As reformas econômicas neoliberais - com especial destaque para o Brasil. As 
mudanças na sociedade e na economia. 

 
Programa: 

I - A ofensiva neoliberal: os governos Collor, Itamar e FHC 

1. O modelo neoliberal e as relações de classe 
2. O bloco no poder: a hegemonia do capital financeiro internacional 
3. O regime de presidencialismo autoritário 
3. A política externa de submissão passiva aos EUA 
4. A divisão do sindicalismo diante da ofensiva neoliberal 
5. Adesão passiva e resistência dos trabalhadores da massa marginal 
5.1 Hegemonia neoliberal na década de 1990? 
II - Declínio e reforma do capitalismo neoliberal: os governos Lula e Dilma 

6. Os governos do PT: continuidade, descontinuidades ou ruptura? 
6.1 Ascensão da grande burguesia interna e manutenção do presidencialismo autoritário 
7. A frente política neodesenvolvimentista: sua força e suas contradições 
8. A política externa do neodesenvolvimentismo: submissão conflitiva aos EUA 
9. Sindicalismo e nedesenvolvimentismo: contradições da participação subordinada 
10. O movimento popular e o neodesenvolvimentismo: camponeses e massa marginal 
11. Os movimentos negro, feminista e das minorias sexuais nos governos do PT 
12. A divisão da classe média: altermundialismo e protestos conservadores 
13. As manifestações de junho de 2013 
14. O sistema partidário e a representação de interesses 
15. Fim de um ciclo? As crises políticas do neodesenvolvimentismo: 2005 e 2015 
 

 
Bibliografia: 

Será fornecida no primeiro dia de aula. 

 
Observações: 

Atendimento aos alunos: quartas e quintas-feiras na parte da manhã. 

Avaliação: relatórios de leitura e seminários 

 


