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Codigo HCP046  Carga Horária 
Disciplina Realidade socioeconômica e política brasileira 

Formação da sociedade brasileira em seus aspectos 
econômicos, políticos e culturais, com ênfase no período 
posterior a 1930. Situação atual e perspectivas.  Teóricas’ Práticas Estágio Total 

Ementa  60 - - 60 

DOCENTE(S) 

Professor(a)  Sérgio Braga 

VALIDADE 

Validade 2º semestre / 2019 Horário Qua: 7:30-11:30,  
Sala: a definir   

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Objetivo  
 
 
Programa 

Os últimos anos da história do país foram de intenso debate sobre a realidade socio-politica e econômica brasileira, 
com incontáveis trabalhos produzidos sobre o assunto, de análises de conjuntura esparsas até estudos mais 
estruturados. O objetivo deste curso é abordar “criticamente” este ultimo tipo de trabalho. Selecionamos os estudos 
a nosso ver mais relevantes relacionados à temática do curso. Cada encontro será dedicado a debater um livro 
através de aulas expositivas seguidas de seminários e debates, objetivando responder à singela pergunta: de onde 
viemos, para onde vamos? 
 
Conteúdo programático: 
 
Unidade 1) De onde viemos: preliminares para o estudo da realidade socioeconômica brasileira contemporânea. 
[ 4 encontros] 
- Crise de Representação, novos atores políticos (CASTELLS, Manuel. Ruptura: a crise da democracia liberal. Zahar, 
2018.) 
- Morte das democracias. (LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. Como as democracias morrem. Zahar, 2018.).  
- Etapas do desenvolvimento político brasileiro.  (SAES, D. (2001). República do capital: capitalismo e processo 
político no Brasil. São Paulo: Boitempo.; PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. A construção política do Brasil: sociedade, 
economia e Estado desde a Independência. Editora 34, 2014).   
 
Unidade 2) Aspectos da realidade sociopolítica brasileira contemporânea [9 a 10 encontros] 
- Lulismo: apogeu e crise (SINGER, André. O lulismo em crise: um quebra-cabeça do período Dilma (2011-2016). 
Editora Companhia das Letras, 2018.) 
- Presidencalismo de Coalizão (ABRANCHES, S. (2018). Presidencialismo de Coalizão: raízes e evolução do modelo 
político brasileiro. Editora Companhia das Letras.) 
- Idéias: a visão liberal (LAMOUNIER, B. (2016). Liberais e antiliberais: a luta ideológica do nosso tempo. Editora 
Companhia das Letras).  
- Idéias: a visão neoconservadora (CARVALHO, Olavo. (2018). O imbecil coletivo: atualidades inculturais brasileiras. 
São Paulo: Record).   
- Idéias: a visão da esquerda. (BRAGA, R. (2015). A política do precariado: do populismo à hegemonia lulista. 
Boitempo Editorial. 
- Golpe e Lava Jato. (SOUZA, J. (2017). A elite do atraso: da escravidão à Lava Jato. Leya.) 
- Crise Política. (BOITO JR, A. (2018). Reforma e Crise Política no Brasil: os conflitos de classe nos governos do PT. 
Campinas/São Paulo: Unicamp/Unesp).  
- Redes digitais e mobilização. (SANTOS JUNIOR, M. A. D. (2019). Vai pra Cuba!!!! A rede antipetista na eleição de 
2014. São Paulo: Apris) 
- Bolsonarismo, nova direita (MACHADO, R. P.; FREIXO, A. (2019). Brasil em transe: bolsonarismo, nova direita e 
desdemocratização. São Paulo: Oficina Raquel;  SOLANO, E. (ED.). (2018). O ódio como política: a reinvenção das 
direitas no Brasil. Boitempo Editorial.).  
 
Unidade 3) Para onde vamos?: o debate sobre as estratégias de desenvolvimento para o Brasil [1 a 2 encontros] 
BRESSER-PEREIRA, L. C. (2019). Em busca do desenvolvimento perdido: um projeto novo-desenvolvimentista para o 
Brasil. Rio de Janeiro: FGV. 
LISBOA, M.; PESSOA, S. (2019). O valor das ideias: Debate em tempos turbulentos. São Paulo: Compania das Letras.   
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