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ESTADO, ECONOMIA E ORDEM INTERNACIONAL NO CAPITALISMO EM TRANSIÇÃO 

 

PROGRAMA: 

 

O presente curso tem por objetivo central discutir o tema do papel do Estado no contexto das 

transformações que vêm marcando a economia e a ordem política mundial neste início de século. 

 

Nesse sentido, o curso estará desdobrado em três unidades: a primeira será dedicada ao tema da 

natureza dos vínculos entre Estado e capitalismo, focalizando-o numa perspectiva histórico-

estrutural. Nesta parte, serão salientados, entre outros, dois aspectos fundamentais: as limitações 

à autonomia do Estado estabelecidas pelo processo de acumulação e  a coexistência permanente 

de uma economia mundialmente integrada e uma estrutura de poder descentralizada, sob a forma 

de um sistema de Estados, sob o capitalismo.  

 

Na segunda unidade, serão estudados alguns casos de formação histórica de Estados Nacionais, 

salientando a constituição de seus aparelhos administrativos, os processos políticos internos 

correspondentes, e as conexões entre estes e as mudanças na ordem internacional.   

 

Na terceira unidade, serão revistas algumas das principais teses sobre o tema da globalização do 

capitalismo. Passando em revista alguns aspectos centrais da organização da economia mundial 

do pós guerra e de suas transformações mais recentes, esta unidade  termina por focalizar o tema 

do impacto de tais mudanças no papel do Estado no mundo contemporâneo. 

 

A parte final estará voltada para o exame de alguns processos emergentes e para o mapeamento 

de problemas novos suscitados naquele campo de reflexão pelas mudanças estruturais em 

questão. Nesta última parte, o problema da democracia  --  que perpassa toda a temática do curso  

--  aparecerá  por inteiro, em toda sua centralidade.  

 

A avaliação será feita com base na participação do estudante ao longo do curso e em trabalho (s) 

sobre a temática nele versada. 
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