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Programação para 2016
Reuniões: segundas-feiras, das 14:30 às 16:30, na sala 206 do IH.

Temas:



Militares e política: introdução à historiografia.
O complexo industrial-militar brasileiro (cont.).

Eixos de pesquisa:
1. Qualquer tema relativo à participação política dos militares, em qualquer tempo e
espaço territorial.
2. O complexo industrial-militar no desenvolvimento do capitalismo brasileiro:
dimensões econômicas e militares; papel do Estado; empresas e grupos econômicos;
3. O complexo industrial-militar brasileiro e a política nacional 1962-2015.
Temas específicos propostos para pesquisa neste eixo:










A indústria bélica e as Forças Armadas no golpe de 1964 e na ditadura.
As empreiteiras e a indústria de defesa brasileira.
Ascensão e declínio do setor de indústria de defesa no país.
Comércio exterior e indústria de defesa.
História da indústria de defesa no Brasil.
Indústria de defesa e projeto “Brasil potência”.
Organização corporativa da indústria de defesa. Relações Estado-capital
privado na indústria de defesa brasileira.
Setor nuclear no Brasil.
Transferência de tecnologia e indústria de defesa nacional.

Dinâmica de trabalho: Dado o caráter ainda introdutório das atividades em 2016, os
textos a serem lidos, além de propiciarem o conhecimento buscado, continuarão
servindo para despertar no grupo perspectivas de pesquisas específicas. Deles, ainda
deverão ser extraídas informações que permitam a identificação de agentes políticos,
militares e econômicos identificados com o complexo industrial-militar: indivíduos,
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empresas, grupos econômicos, instituições civis e militares etc. As informações
permitirão que se organizem dois instrumentos de trabalho: uma nominata e uma tábua
cronológica, isto é, duas tabelas com os agentes e os momentos identificados como
importantes na existência do complexo industrial-militar brasileiro. Pretende-se ter, ao
final do semestre, um mapa de questões relativas ao tema, de maneira a viabilizar a
programação de pesquisas setoriais e, ao fim de 2016, a publicação de um livro de
ensaios de autoria dos membros do grupo.
Programas de estudos
Serão desenvolvidos dois programas de estudos: um, relativo à historiografia das
relações militares-política e outro, à história do complexo industrial-militar brasileiro.
Eles serão cumpridos de maneira alternada: a cada quinze dias, será discutido um texto
de um dos dois roteiros.

Militares – política: introdução à historiografia
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“Prefácio do Autor” e “Introdução”; cap. 1 (p. 25-36), cap. 3 (p. 77-97) e cap. 4 (p.
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O complexo industrial-militar brasileiro (cont.)
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