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PROGRAMA:

A)  OBJETIVOS:  O  Curso  se  propõe  a  disdutir  a  natureza  e  as  caracteristicas  do  Estado
Brasileiro, numa perspectiva histórica e politica. Do ponto de vista histórico, foram selecionada
conjuntura de transformação politica foi de 1964 e1969. 0 Estado brasileiro será discutido nessa
duas conjuntura, no contexto de uma compreensão das transformações e crises politicas que
levaram à instauração do  regimes autoritário.  Do ponto de vista politico, a compreeensão de
características autoritárias presentes na sociedade e no estado brasileiro se mesclará com a
análise  dos  projetos  de  desenvolvimento  e  dos  conflitos  entre  eles,  sob  a  ótica  da
modernização.

C) UNIDADE 1: A nova etapa de acumulação do capitalismo brasileiro - os impasses de 1963
64, as reformas de base e a mobilização popular - as articulações do Golpe de 31 de Março e
sua  natureza  social  -  repressão  ,  cassações  e  Atos  institucionais  -  o  Piano  econômico,
concentração de renda, arrocho e modernização industrial e financeira - as reações à ditadura, o
movimento estudantil e a Frente ampla - a crise de 1968 e o Ato Institucional número 5. O terror
do estado – o plano internacional – a esquerda e a resistência.

E) Bibliografia básica geral
A bibliografia específica de cada unidade e os textos para discussao em classe serão

fornecidos na medida das necessidades de desenvolvimento do curso, em tempo oportuno.
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