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1 - Apresentação 
 

A disciplina pretende apresentar e debater algumas das principais correntes do 
pensamento social e político brasileiro. Partindo de uma categorização originalmente 
elaborada por Oliveira Vianna e Antonio Cândido, embora observando o seu caráter 
relativo, já que vários pensadores estudados na disciplina podem ser encaixados em 
mais de uma dessas categorias, o curso se divide em quatro grandes unidades: 1) 
idealistas orgânicos, 2) idealistas constitucionais, 3) materialistas e 4) democratas 
radicais. Os seminários estão estruturados a partir de aulas expositivas ministradas por 
diferentes professores, seguindo programação apresentada no item quatro abaixo.    

 
 
2 - Objetivos  
 

O curso parte da premissa de que a nossa história intelectual produziu 
consistentes teorias explicativas sobre o Brasil. Procura descrever a gênese e analisar as 
transformações de cada uma dessas correntes de pensamento, enfatizando tanto o 
conteúdo substantivo das idéias de cada autor como sua forma de prática intelectual 
subjacente - estruturas mentais e categorias analíticas a partir das quais a realidade é 
compreendida e, em alguns casos, a ação política é organizada. Um dos eixos da 
disciplina parte da hipótese de que muitas das abordagens contemporâneas do Brasil 
possuem ligação estreita com nossa tradição intelectual clássica. Assim, um de seus 
objetivos é tentar revitalizar prática característica de algumas de nossas tradições que 
sempre procuraram ligar o estudo da estrutura social brasileira com o estudo das nossas 
instituições, compreendendo-as como organicamente ligadas.       

 
 
3 - Avaliação  
 

O aluno deverá fazer resenha do texto indicado para cada aula a ser entregue 
sempre antes da discussão em sala. Além das resenhas, o aluno deverá entregar um 
trabalho final sobre os temas tratados na disciplina ou que relacione suas discussões 
com o tema de pesquisa de cada um. As resenhas somarão 50% da nota total e o 



trabalho final mais 40%. Os 10% restantes serão aferidos da avaliação do interesse, da 
participação e da assiduidade.     
 
 
4- Programa  
 
1ª. Aula - Apresentação do curso  
 
 
Unidade 1 - Idealistas Orgânicos 
 
2ª. Aula - Oliveira Vianna (Prof. Renato Lessa)  
 
3ª. Aula - Alberto Torres (Prof. Ivo Coser)  
 
4ª. Aula - Álvaro Vieira Pinto (Profa. Norma Côrtes)  
 
 
Unidade 2 - Idealistas Constitucionais 
 
5ª. Aula - Nestor Duarte (Prof. Cláudio de Farias Augusto) 
 
6ª. Aula - Sérgio Buarque de Holanda (Prof. Robert Wegner) 
 
7ª. Aula - Raimundo Faoro (Prof. Jessé Souza) 
 
 
Unidade 3 - Materialistas 
 
8ª. Aula - Joaquim Nabuco (Prof. Cesar Kiraly) 
 
9ª. Aula - Caio Prado Jr. (Prof. Carlos Henrique Serra) 
 
10ª. Aula - Florestan Fernandes (Prof. Gabriel Cohn) 
 
 
Unidade 4 - Democratas Radicais  
 
11ª. Aula - Darcy Ribeiro (Prof. Mércio Gomes) 
 
12ª. Aula - Celso Furtado (Prof. Christy Pato) 
 
13ª. Aula - Mangabeira Unger (Prof. Carlos Sávio Teixeira)  
 
14ª. Aula - Balanço geral e encerramento do curso.  
 
NB: No primeiro dia de aula será entregue a lista completa da seqüência de leituras de 
todo o curso (tanto os textos dos autores estudados como os textos de apoio, ambos 
indicados pelos professores responsáveis por cada seminário).       
	  


