Universidade Federal do Rio de Janeiro
Instituto de História
Laboratório de Estudos sobre os Militares na Política - LEMP
Prof. responsável – Renato Lemos renato.lemos@globo.com
http://www.lemp.historia.ufrj.br/ https://www.facebook.com/lempufrj?fref=ts

Tema: O complexo industrial-militar brasileiro.
Eixos de pesquisa:
1. O complexo industrial-militar no desenvolvimento do capitalismo brasileiro:
dimensões econômicas e militares; papel do Estado; empresas e grupos econômicos;
2. O complexo industrial-militar brasileiro e a política nacional 1962-2015.
Temas específicos propostos para pesquisa:










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 no semestre
2015/1, os textos a serem lidos, além de propiciarem o conhecimento buscado,
continuarão servirão 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, 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 2015, a
publicação de um livro de ensaios de autoria dos membros do grupo.

Programa de estudos para o semestre: introdução histórico-teórica ao tema
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1991.
Disponível
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2. DREIFUSS, René Armand e DULCI, Otávio Soares. “As forças armadas e a
política”. In SORJ, Bernardo e ALMEIDA, Maria Hermínia Tavares de (Org.).
Sociedade política no Brasil pós-64. São Paulo: Brasiliense, 1983, p. 87-117.
Disponível em http://books.scielo.org/. Acesso em 2/8/20154.
II – Militarismo e imperialismo
1. LUXEMBURG, Rosa. “Militarismo e acumulação”. In: ____. A acumulação de
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Bandeira. Rio de Janeiro: Zahar, 1970, p. 399-412. [1912]
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Rio de Janeiro: Zahar, 1967, p. 338-359. [1942]
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Andrade e Dinah de Abreu Azevedo. São Paulo: Abril Cultural, 1982, Cap. 9, p.
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III – O moderno militarismo
1. THOMPSON, Edward. “Notas sobre o exterminismo, o estágio final da
civilização”. In: THOMPSON, Edward e outros. Exterminismo e Guerra Fria. Trad.
Denise Bottmann. São Paulo: Brasiliense, 1985, p.15-57.
2. DAVIS, Mike. “O imperialismo nuclear e dissuasão extensiva”. In:
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Bottmann. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 58-97.
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O armamentismo e o Brasil. A guerra deles. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 135170.

IV – O militarismo brasileiro
1. BRIGAGÃO, Clóvis. A militarização da sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
1985.
2. DAGNINO, Renato P. “A indústria de armamentos brasileira: desenvolvimento
e perspectivas”. In: ARNT, Ricardo (Org.). O armamentismo e o Brasil. A guerra
deles. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 69-105.
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