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Ementa 

O objetivo desta disciplina é a de oferecer uma visão bastante panorâmica do 

pensamento social brasileiro nos últimos duzentos anos. De modo mais preciso, a 

intenção é perceber como os principais pensadores brasileiros se apropriaram, desde a 

independência, das perspectivas teóricas e normativas dos países centrais do Ocidente 

para a imaginação e a construção de uma sociedade moderna nos trópicos. Do mesmo 

modo, também é objetivo desta disciplina fixar o modo como estas perspectivas 

analíticas e configuradoras, de origem européia ou norte-americana, foram objeto de 

críticas por parte de nossa intelligentsia, desafiada por processos específicos da 

formação social brasileira. Em princípio, supõe-se que a disciplina PSB I tenha sido 

freqüentada.  

Programa (sujeito a modificações): 

1. Textos introdutórios: 

BRANDÃO, Gildo Marçal – As Linhagens do Pensamento Político, Dados n.2; 

BARBOZA FILHO, Rubem – A modernização brasileira e o nosso pensamento 

político. Perspectivas, vol. 37. 

 

2. Textos para análise 

Constituição Brasileira de 1824. 

Manifesto Republicano de 1870. 

Constituição Brasileira de 1891.  

Excurso: do barroco ao romantismo.  

 

3. Textos autorais. 

BASTOS, Tavares – A Província (capítulos a serem escolhidos) 

RODRIGUES, Paulino de Souza Soares (Visconde do Urugai) – Ensaio sobre 

direito administrativo ( capítulos a serem escolhidos) 

NABUCO, Joaquim . “Atração do mundo” in Minha Formação.  



ASSIS, Machado. Balas de Estalo. In Obras completas.  

TORRES, Alberto.  O problema nacional brasileiro. 

VIANNA, Oliveira . As instituições Políticas Brasileiras.  

FREYRE, Gilberto. Sobrados e Mucambos ( capítulos a serem escolhidos).  

 

 

 

4. Textos de intérpretes. 

SCHWARZ, Roberto (1992). Ao vencedor as batatas. São Paulo, Duas Cidades.  

FAORO, Raymundo. Existe um pensamento político brasileiro? In A república 

Inacabada. 

CARVALHO, José Murilo. Escravidão e razão nacional. In Pontos e Bordados.  

SANTOS, Wanderley Guilherme . “Paradigma e história: a ordem burguesa na 

imaginação social brasileira”; “A práxis liberal no Brasil: propostas para reflexão e 

pesquisa” in Ordem burguesa e liberalismo político. São Paulo: Duas Cidades.  

-                      Cidadania e justiça: a política social na ordem brasileira. Capítulo 4.  

WERNECK VIANNA, Luiz. A Revolução Passiva: Iberismo e Americanismo no 

Brasil. Rio de Janeiro: Editora Revan/IUPERJ. 

-                     O Estado Novo e a “ampliação” autoritária da República. In República no 

Catete.                               

 

 

 

 

 

 


