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APRESENTAÇÃO 
 

O Núcleo de Estudos e Pesquisas em História Contemporânea (NEPHC) da Faculdade de Ciências Humanas e 
Filosofia (FCHF) da Universidade Federal de Goiás (UFG) promove nos dias 29, 30 e 31 de agosto a realização da 
3ª. edição do Simpósio Nacional – Estado Brasileiro, atividade do Grupo de Pesquisas – Estado e Poder no Brasil / 
CNPq, coordenado pela Professora Doutora Sônia Regina de Mendonça (UFF/CNPq/FAPERJ). O tema geral desta 3ª. 
edição do Simpósio (as edições anteriores foram realizadas em Niterói, na Universidade Federal Fluminense em 
2004 e 2005) é ESTADO BRASILEIRO: CONFLITOS INTRAESTATAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS e será realizado nas 
dependências da FCHF, Campus II da UFG, em Goiânia. O propósito geral do evento é dar continuidade à 
apresentação dos resultados dos trabalhos de pesquisa realizados pelos membros do GPEPB e demais convidados 
com o firme propósito de ampliar as possibilidades de investigação historiográfica e reflexão teórica sobre o Estado 
Brasileiro (e sobre o Estado no Capitalismo), entendendo-o como uma condensação de relações sociais que, 
justamente por isso, deve ser visto como atravessado pelo conjunto das relações de classe existentes na própria 
formação histórica em questão, uma vez que incorpora, em si mesmo, os conflitos vigentes na sociedade em geral. 
Nesta 3ª. edição, além de consolidar o grupo de pesquisadores e ampliar suas relações interinstitucionais 
acadêmicas, o Simpósio tem como propósito analisar em que medida, dentro de contextos históricos específicos – e 
partindo de uma concepção de Estado enquanto Estado Ampliado tal como definido por Antonio Gramsci – a 
definição ou implementação de políticas públicas assim como de criação ou extinção de agências da sociedade 
política decorreram quer de conflitos inter-agências do próprio “Estado aparelho” e dos respectivos grupos de 
interesse junto a elas inscritos, quer da relação e/ou pressão de aparelhos privados de hegemonia da sociedade 
civil. Além das Conferências do Professor Doutor Marcos Del Roio (UNESP/Marília) e da Professora Doutora Sônia 
Regina de Mendonça (UFF/CNPq/FAPERJ), o evento está organizado em 06 (seis) Mesas Redondas com a 
apresentação de 24 (vinte e quatro) trabalhos de 23 (vinte e três) palestristas provenientes de várias instituições 
nacionais (UFF, UFG, UEG, UERJ, UFRRJ, UFRJ, UNIFAN, IPHAN, UFS, UFRO, UFBA, UNEMAT e COLÉGIO PEDRO I / 
RJ), comportando ainda 09 (nove) Mesas de Comunicações Coordenadas com a apresentação de 41 (quarenta) 
Comunicações. Em nome do GPEPB e do NEPHC agradeço a colaboração dos colegas do Departamento de História 
e, principalmente, agradeço a sempre generosa, gentil e dedicada atenção e esforços dos Monitores do NEPHC e 
demais alunos da Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia. Sem a ajuda de todos, certamente as dificuldades de 
organização teriam sido maiores. Desejo a todos uma proveitosa jornada de debates. 
 

Prof. Dr. João Alberto da Costa Pinto 
Coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em História Contemporânea (NEPHC) 

 
 

CONFERÊNCIA DE ABERTURA 
Estado Brasileiro – Conflitos Intraestatais e Políticas Públicas 



Prof. Dr. Marcos Del Roio (UNESP – Marília) 
 

CONFERÊNCIA 
Conflitos Intraestatais e Políticas Educacionais: a dupla dualidade do ensino agrícola no Brasil (1930 – 

1945) 
Profª. Drª. Sonia Regina de Mendonça (UFF/CNPq/FAPERJ) 

 
Herança da Primeira República, o ensino primário no Brasil consolidou-se como competência dos Estados, no 
apogeu da exacerbada autonomia do federalismo. O caso do ensino elementar agrícola, no entanto, costuma ser 
desconsiderado pela historiografia, que sequer se detém no fato de que as raras iniciativas no setor tenham ficado 
sob a responsabilidade do Ministério da Agricultura. A partir do movimento de 1930, as discussões acerca do ensino 
primário - ou elementar - agrícola alcançaram seu ponto alto, envolvendo agentes e agencias dos mais distintos, 
em busca da afirmação de seus projetos. Tais discussões polarizaram-se em torno a duas vertentes: de um lado, os 
defensores do ensino rural ministrado pelas escolas comuns da rede pública estadual – posição abraçada pelo 
recém-fundado Ministério da Educação e Saúde, apesar do ecletismo dos grupos junto a ele representados; de 
outro, os defensores do ensino elementar agrícola enquanto profissionalizante ministrado por instituições especiais, 
posição tradicionalmente defendida pelos técnicos do Ministério da Agricultura. Face ao grande projeto de 
construção da “nacionalidade” afirmado no decorrer do Estado Novo, a disputa entre os Ministérios se acentuaria, 
em função de dois fatores: a afirmação da centralidade de cada um deles na generalização do projeto 
nacionalizante e a definição de vias distintas de obtenção de recursos para implementar seus projetos. Assim, 
enquanto o Ministério da Agricultura deu prosseguimento à implantação de escolas elementares agrícolas como 
“escolas de trabalho” – ampliando seu “público” para além de crianças e adolescentes – ancorado em acordos de 
cooperação com os Estados Unidos, o Ministério da Educação disputaria a ingerência junto ao ramo do ensino 
através do Fundo Nacional de Ensino Primário, que também incluiria a alfabetização de adultos. Dessa forma, o 
ensino agrícola no Brasil viveu, ao menos até a LDB de 1961, sob o signo de uma dupla dualização: aquela 
referente à competência concorrente entre os governos estaduais e federal e aquela que o colocava sob a 
simultânea interferência dos Ministérios da Agricultura e da Educação. 
 

MESAS REDONDAS 
 

MESA 1 - ESTADO E CONFLITOS INTRAESTATAIS NA GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS AGRÁRIAS 
Coordenadora: Profª. Drª. Sônia Regina de Mendonça (UFF/CNPq/FAPERJ) 

 
Estado e Políticas Agrárias - Barsanufo Gomides Borges (UFG) 
 
Após 1930, foi implantada no país, pela primeira vez, uma política agrícola consistente e de âmbito nacional. O 
Ministério da Agricultura (MA) tornou-se a agência de Estado responsável pela elaboração e execução das políticas 
públicas para o campo como vista a adequar a agropecuária à nova conjuntura interna e externa. O setor agrário 
tradicional voltado para o mercado interno, até então secundarizado pelo seu peso político, parecia ter chegado ao 
epicentro do poder em configuração no pós-30. O Ministério da Agricultura, sob a influência dessas novas forças 
políticas, mobilizou recursos financeiros e conhecimento técnico no sentido de orientar e aprofundar a diversificação 
da produção agrária do país. Assim, o MA transformou-se na instância administrativa das principais demandas 
canalizadas pelas associações de classe dos grandes produtores rurais. Todavia, Pasta da Agricultura de forma 
dissimulada fazia o jogo dos interesses do setor urbano-industrial, o qual necessitava para se desenvolver não só 
de pesados investimentos estatais, ma também de uma elástica oferta de gêneros de primeira necessidade com 
vista a reduzir os custos de reprodução da força de trabalho industrial. 
 
Desenvolvimento X Meio Ambiente – Construindo a fala legítima em Rondônia - Antônio Cláudio Barbosa 
Rabello (UNIR)  
 
A comunicação reflete sobre conflitos intraestatais no estado de Rondônia na adoção de políticas agrárias/agrícolas 
e o enfrentamento com a temática ambiental. A disputa em torno do sentido do desenvolvimento e a inserção da 
temática ecológica e das restrições ambientais na definição das políticas adotadas no estado passou a ter 
importância significativa a partir da formulação e aplicação do Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia – 
PLANAFLORO -, financiado pelo Banco Mundial. A execução do referido plano colocou frente a frente setores da 
sociedade civil e da sociedade política (Estado em sentido restrito), onde a condução das políticas, sejam elas de 
desenvolvimento ou de preservação, são a expressão da busca pela construção de um pensamento hegemônico, 
que indique os rumos a serem adotados em Rondônia. 
 
Sindicato Patronal Rural e Política Agrária no regime militar (1964-1970) - Carolina Ramos (UFF)  
 
O trabalho pretende analisar a atuação do sindicato oficial dos proprietários rurais – a Confederação Nacional de 
Agricultura (CNA) – frente às políticas agrárias perpetradas pelo governo federal entre 1964 e 1970. Grande 
destaque será dado ao posicionamento da CNA no contexto de elaboração e aprovação do Estatuto da Terra – uma 
lei de reforma agrária e de desenvolvimento agrícola implementada durante o governo Castelo Branco –, 
averiguando os principais discursos e demandas desta agremiação.  Serão analisadas também as medidas estatais 



efetivamente implantadas para fins de reforma agrária após a promulgação do Estatuto, procurando apontar a 
prioridade do governo em adotar políticas voltadas para o aumento da produtividade no campo, e não para a 
reestruturação fundiária. Para tanto, pretende-se averiguar as atividades realizadas pelo IBRA (Instituto Brasileiro 
de Reforma Agrária) e pelo INDA (Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrícola) – criados pelo Estatuto da Terra 
–, bem como a inserção de dirigentes da CNA junto a estes órgãos.A  
 
Questão Agrária em Caio Prado Jr. – a propósito dos 40 anos de A Revolução Brasileira (1966) - João 
Alberto da Costa Pinto (UFG) 
 
Proponho nesta comunicação uma apresentação global das teses pradianas sobre a questão agrária no Brasil, 
aspecto que mobilizou os esforços intelectuais do empresário paulista, ao longo de sua intervenção pública. Teses 
que sempre estiveram como contraponto ao programa agrário pecebista, o livro A Revolução Brasileira escrito em 
1965 e publicado em 1966, marca o debate na sua plenitude. Em paralelo a essa reconstituição de teses 
programáticas ressalvarei as práticas políticas institucionais (junto ao IDORT, por exemplo) do empresário paulista 
por um plano mínimo de reformas capitalistas no campo brasileiro.  
 

MESA 2 - ESTADO E CONFLITOS INTRAESTATAIS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
Coordenador: Prof. Dr. Fábio Maza (UFS) 

 
Estado e Conflitos Intraestatais nas Políticas Públicas - Pedro Célio Alves Borges (UFG) 
 
Uma das referências marcantes do debate sobre as transformações na esfera política na passagem do século 
aponta para a crescente fragilização do Estado-nação em suas competências de elaboração e efetivação de políticas 
públicas. Reestruturação produtiva, novos eixos na produção de lealdades e de parâmetros institucionais antes 
definidos no âmbito do trabalho, invasão de critérios mercantis e técnicos sobre noções de espaço público, direito e 
justiça, crise de representação, revolução informacional e subordinação de comportamentos a padrões midiáticos 
designam os principais macroprocessos que, atuando em esferas globalizadas, fornecem as balizas das mudanças e 
desafiam modelos e conceitos até então suficientes na reflexão. Por outro lado, a manutenção e o agravamento de 
cenários de desigualdades, a supremacia da especulação financeira, o incremento da violência e das formas de 
riscos e insegurança, estabelecem lacunas de controle social em países desenvolvidos e não-desenvolvidos. Nesses 
últimos acrescenta-se o agravante de não se ter consumado o fundamento weberiano para o Estado, de monopólio 
legítimo da coerção e de regulação na esfera pública. Após o esgotamento da euforia privatista, até mesmo surgem 
demandas por “mais Estado”, instituindo um paradoxo típico da globalização excludente, no qual experiências e 
discursos apostam na reinvenção da legitimidade do Estado, embora com tendências ainda não definidas.A reflexão 
aqui proposta procura captar sentidos e potencialidade democrática presentes nessas experiências: gestão 
compartilhada das instâncias decisórias de políticas públicas, novas modalidades da ação coletiva, armadilhas e 
fetiches nos slogans da descentralização e da participação, valores da tolerância e reconhecimento das minorias, 
entre outros. 
 
O Bloco Dominante e a Constituição das Políticas Públicas - Nildo Viana (UEG) 
 
A constituição das políticas públicas só podem ser compreendidas a partir de uma visão da totalidade das relações 
sociais e, neste contexto, temos o papel do Estado como o agente deste processo e realizando sua ação no interior 
de suas contradições internas e pressões externas. Neste contexto, os conflitos intra-estatais fazem parte das 
múltiplas determinações do fenômeno. Estes conflitos ocorrem no interior do bloco dominante, que são os setores 
(classes, frações de classes, grupos de interesse, partidos) que dominam o Estado capitalista. A constituição das 
políticas públicas é o resultado de múltiplas determinações, tal como os conflitos no interior do bloco dominante. 
Tais conflitos são provocados por interesses opostos, tal como a busca de autonomização de determinados setores 
da burocracia estatal (poder judiciário, exército, etc.), entre frações do capital, entre a ação estatal e interesses 
imediatos de determinadas frações da burguesia. Esta disputa interna no bloco dominante pode interferir na 
elaboração das políticas públicas, tal como no caso da burguesia do setor educacional que tende a apoiar a 
privatização da educação estatal enquanto que setores da burocracia estatal (a burocracia universitária, por 
exemplo) tende a se colocar de forma radicalmente oposta. Este conflito é perpassado e reproduzido em outras 
instâncias, tal como nas disputas partidárias, de grupos de interesse, etc. No entanto, a elaboração das políticas 
públicas não são produtos apenas destes conflitos intra-estatais, pois outras determinações, tal como a pressão 
popular, os lobbies extra-parlamentares, etc. também atuarão em determinado sentido. No entanto, a 
determinação fundamental das políticas públicas são os interesses gerais do capital e as necessidades da 
acumulação capitalista. 
 
Antenas de uma Hegemonia: Rede Globo e a Política Audiovisual no Brasil - Cássia Louro Palha (UFF) 
 
O trabalho procura mapear as políticas públicas de regulação do audiovisual junto ao processo de construção e 
consolidação do campo televisivo dentro do país. Percorrendo desde os primeiros embates em torno da Lei nº 4.117 
de 1962, que introduziu o Código Brasileiro de Telecomunicações, passando pela distribuição de concessões do 
período da redemocratização até as recentes disputas em torno da entrada do capital estrangeiro no setor, o texto 
destaca em especial a expansão elitista e verticalizada da mídia audiovisual, onde se sobressai a força hegemônica 



da Rede Globo de Televisão. A empresa de mídia que melhor expressa  no país, o exercício de luta pelo monopólio 
do que Gramsci chamava de “controle da opinião pública”, um elo estratégico de ligação entre a sociedade política e 
a sociedade civil, entre o consenso e a força. 
 
O Estado Novo e os Conflitos Intraestatais no Campo da Produção Cultural - Márcia Chuva (IPHAN/RJ) 
 
Ao longo do primeiro governo de Getúlio Vargas, o Ministério da Educação e Saúde (MES) e o Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores (MJNI) disputaram passo a passo o controle da produção cultural, colocando em evidência as 
disputas intra-estatais então travadas. As atividades fins relacionadas à produção cultural estiveram 
prioritariamente vinculadas ao MES, mas o controle de áreas estratégicas, que utilizavam os novos meios de 
comunicação de massa (rádio e o cinema) e a exclusividade no exercício da censura foram intensamente disputados 
pelos dois ministérios, que, durante a vigência da Constituição de 1934, consolidam a presença legal e institucional 
nas áreas de literatura e publicações; cinema e rádio; patrimônio cultural; artes visuais e cênicas; e cultura cívica. 
Com a implantação do Estado Novo, contudo, ampliaram-se as tensões intra-estatais, com a vinculação do 
Departamento de Imprensa e Propaganda diretamente à Presidência da República, e até 1939, essas três áreas da 
burocracia do Estado ligadas à produção cultural passaram a se caracterizar distintamente. Essa comunicação 
pretende analisar o processo de estatização e institucionalização de agências de produção cultural caracterizado por 
estratégias de ação divergentes entre os três aparelhos de Estado, com limites tensos entre os campos de atuação 
e de poder de cada um, mas não necessariamente antagônicas, configurando imensa diversidade e complexidade 
ao Estado Novo. 
 

MESA 3 - ESTADO E CONFLITOS INTRAESTATAIS NA POLÍTICA ECONÔMICA 
Coordenador: Prof. Dr. João Alberto da Costa Pinto (UFG) 

 
Conflitos Intraestatais: luta estamental em 1964 e o “caso” de Goiás - Dalva Borges Souza (UFG) 
 
A coalizão que se formou para o golpe de 1964 agregou forças civis de diversos estratos sociais dominantes, assim 
como diferentes segmentos militares. As elites agrárias vêm os seus interesses imediatos ameaçados quando 
Castello Branco edita em 1964 o Estatuto da Terra. Como o espaço de atuação civil está restrito, encontram 
representação de classe no segmento militar denominado linha dura que se articula em torno da candidatura de 
Costa e Silva em oposição a Castello. Na conjuntura de outubro de 1964 até a edição do Ato Institucional n.º 2, 
definem-se os traços do regime, quando aquele grupo militar, atuante na deflagração do golpe, constata a sua 
posição subordinada na condução do Estado. Procura recuperar o terreno político, redefinindo o regime nos seus 
aspectos institucionais em direção à ditadura que se instalará nos anos seguintes. Os fatos acontecidos em Goiás, 
após o golpe de 1964, que conduziram à deposição do Governador Mauro Borges, estão inseridos no 
desenvolvimento da luta pela hegemonia militar e a intervenção em Goiás foi decisiva para a afirmação da linha 
dura. Os militares dessa corrente, que pressionaram pela deposição do Governador Mauro Borges, procuravam 
acertar alvo maior, ou seja, a hegemonia do grupo ESG. Seus principais aliados entre os civis, ou aqueles a quem 
representavam, foram os proprietários de terras, que se viram ameaçados pelas diretrizes do governo em relação à 
questão agrária. 
 
ISEB: Um aparelho desenvolvimentista - Esther Kuperman (UERJ) 
Este trabalho procura analisar o papel do ISEB (Instituto Superior de Estudos Brasileiros) na construção das idéias 
que nortearam o projeto desenvolvimentista ao longo dos anos JK. 
 
A “União Nacional” com “Ordem e Tranqüilidade” – o PCB e suas relações com o Estado e a sociedade 
brasileira (1945/1947) - Frederico Falcão (UFRJ) 
 
O fim da 2ª Guerra Mundial, acompanhada no Brasil pela crise e posterior queda do Estado Novo em 1945 permitiu 
ao PCB um crescimento jamais visto, chegando, em pouco tempo a quase 200 mil filiados. A preocupação em 
equilibrar-se entre as estreitas margens da legalidade recém-conquistada e o desejo de representar os anseios da 
classe operária levou a que o PCB se apresentasse à sociedade como um esteio da ordem constituída e da 
conciliação de classes. Em meio ao crescimento do movimento reivindicativo dos trabalhadores e `a política 
repressiva empreendida pelo governo Eurico Dutra, o Partido pregava a “ordem e tranqüilidade” como forma de 
evitar que a ação operária soasse como provocação ao governo e às classes dominantes. E, se tal proposição 
funcionou, em parte, como desarme político-ideológico dos trabalhadores, não encontrou, de outro lado, nenhuma 
receptividade governamental ou patronal. A perseguição movida pela máquina estatal à classe operária estendeu-se 
ao PCB que teve seu registro cassado e seus parlamentares afastados das casas legislativas sem que, contra tais 
arbitrariedades, se levantasse qualquer reação organizada.  
 
As relações de trabalho no interior das fábricas na Corte na primeira metade do século XIX – a 
permanência de mestres e aprendizes após o fim das corporações de ofícios - Mônica de Souza Martins 
(UFRJ) 
 
Desde o início do século XIX a extinção das corporações de ofícios no Brasil era defendida por alguns setores da 
classe dominante. Além dos argumentos relacionados ao prejuízo econômico causado por essas entidades, somam-



se os temores de que os juízes do povo pudessem adquirir organização semelhante à Casa dos 24  lisboeta.  Com a 
vitória dos defensores da extinção das corporações - ratificada na Constituição de 1824 -, as entidades deixam de 
ser oficialmente reconhecidas. A extinção abolia especialmente a representação do Juiz do Povo, mas a prática do 
exercício do ofício por mestres e aprendizes permaneceu nas cidades. Analisando especificamente o trabalho nas 
fábricas no Rio de Janeiro, na primeira metade dos oitocentos, notamos um grande número de mestres e 
aprendizes atuando em diversos ofícios e funções.  Assim, uma nova legislação se impunha aos poucos para dar 
conta dessas relações de trabalho que apareciam nas cidades, respondendo aos interesses de parcela dos grandes 
comerciantes que não se sentiam mais ameaçados com a influência dos grupos organizados em torno das 
associações profissionais.  Pretendo mostrar que o fim das corporações não extinguiu definitivamente as relações 
entre mestrança e aprendizado, que permaneceram no interior das fábricas da Corte, abrindo caminho para que 
essas relações pudessem ser regulamentadas pelo Estado.  Sem o controle das corporações e das irmandades 
ligadas aos ofícios, estava aberto o caminho para o livre comércio das artes mecânicas na cidade. 
 

MESA  4 - ESTADO E CONFLITOS INTRA-ESTATAIS NA POLÍTICA ECONÔMICA 
Coordenadora: Profª. Drª. Sônia Regina de Mendonça (UFF/CNPq/FAPERJ) 

 
“Donos do Dinheiro” versus “Donos da Terra”: a Carteira Hipotecária do Banco do Brasil - Théo 
Lobarinhas Piñero (UFF) 
 
Em 3 de julho de 1866, Silveira da Mota apresentou, no Senado do Império, um projeto visando, nas suas próprias 
palavras, "mudar a natureza do Banco do Brasil", sendo seu objetivo confesso atender aos reclamos há muito 
vinham fazendo os Proprietários de Terra e Escravos, que sempre solicitavam um crédito realmente para a 
agricultura. O projeto sofria a oposição do Ministro da Fazenda, Carrão, enquanto o titular da pasta da Agricultura 
se empenhava por sua aprovação. Tal disputa levou à demissão do responsável pela pasta da economia, no que foi 
acompanhado por Nabuco de Araújo e Silveira Lobo. Tais resignações inviabilizaram a continuação do Gabinete 
Olinda, substituído por Zacarias de Góes e Vasconcelos. Esses embates se apresentam como mais um capítulo do 
confronto, no interior do bloco no poder do Império, travado entre Proprietários de Terras e Escravos e Negociantes 
para fazer valer os seus interesses. O objetivo deste trabalho é, a partir dos embates em torno da Carteira 
Hipotecária do Banco do Brasil, que envolveram o Legislativo, o Executivo e o Banco do Brasil – que, apesar de ser 
uma empresa privada, agiu até este momento como uma agência estatal – retomar a análise da disputa entre as 
frações de classe acima citadas no Império do Brasil. 
 
Estado e conflitos Intraestatais na Política do Setor Elétrico: os termos do debate e a prática dos 
agentes (1956-1968) - Maria Letícia Corrêa (UERJ/CNPq) 
 
A comunicação apresenta resultados de pesquisa sobre a prática política de um grupo de agentes (técnicos e 
dirigentes) que tiveram uma atuação bastante significativa no Estado brasileiro em período recente, com destaque 
para os engenheiros, economistas e técnicos ligados ao setor elétrico estatal, integrantes do Grupo de Trabalho de 
Energia Elétrica do Conselho de Desenvolvimento do governo de Juscelino Kubitschek, mais tarde presentes na 
constituição e implementação de agências como o Ministério das Minas e Energia e a Eletrobrás. A análise da tônica 
do debate de que participam, em torno das decisões para o setor, considera necessariamente o contexto das 
disputas em torno de temas como desenvolvimento e nacionalismo, bem como a defesa da progressiva 
autonomização das esferas de competência responsáveis pelo planejamento e regulamentação econômica, a que se 
vinculam os atos de produção de discursos justificativos da autonomia dos quadros técnicos no Estado. É a 
perspectiva que equaciona a defesa da supremacia técnica com a informalidade das práticas que permite-nos 
indagar sobre uma espécie de continuidade que abarca desde essa modalidade de atuação da política pública até a 
ideologia que informa o senso comum sobre o tema, na defesa reiterada da supremacia da técnica e na 
desvalorização do político profissional, no contexto das lutas pela autonomização dos diversos campos de gestão no 
Estado, e que dá o tom, também, a algumas das interpretações sobre o período, o que ocorre em geral na tradição 
interpretativa informada pela hipótese da chamada “modernização autoritária”. 
 
Estado e território no Centro-Oeste brasileiro (1943-1991): instituições e inserção regional no contexto 
sócio-cultural e econômico nacional - Dulce Portilho Maciel(UEG) 
 
No trabalho em questão, busca-se analisar, comparativamente, as trajetórias históricas das instituições federais 
Fundação Brasil Central - FBC e Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste - SUDECO, à luz da 
evolução dos contextos políticos e econômicos nacionais e regionais. A FBC foi criada durante o regime do Estado 
Novo, em 1943, vinculada diretamente à Presidência da República. Foi uma das primeiras instituições estabelecidas 
no Brasil (e no mundo) com a finalidade de servir de instrumento de intervenção direta do Estado sobre o território. 
Em 1968, achando-se em vigência o regime militar da chamada Revolução de 1964, ela foi substituída pela 
Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO), instituição vinculada ao então recém criado 
Ministério do Interior, órgão voltado para o planejamento e coordenação de ações com vistas ao desenvolvimento 
regional. Abolia-se, desta vez, antigas práticas de ação direta do governo federal sobre o território dessa região. A 
SUDECO viria a ser extinta em 1991. O trabalho tem como propósito, então, oferecer respostas a indagações como: 
Quais características comuns possuíram a FBC e a SUDECO, mediante o que ambas as instituições dotaram-se de 
uma mesma natureza, e quais outras foram particulares a cada uma, quanto aos métodos e estratégias de atuação 



sobre o território? De que caráter e extensão foram os resultados imediatos das ações levadas a efeito por essas 
instituições, cada uma em seu tempo, na região Centro-Oeste? Que repercussões de longo prazo produziram as 
ações da FBC e da SUDECO sobre o processo de modernização da região Centro-Oeste e de sua inserção no 
contexto do desenvolvimento econômico e sócio-cultural brasileiro? 
 
Neoliberalismo e Política Econômica no Brasil - David Maciel (UFG) 
 
A implantação da hegemonia neoliberal no Brasil, ao longo dos anos 90, exigiu não só a ascensão ao governo de 
uma orientação política afinada com os princípios doutrinários do livre-mercado e do antiestatismo, princípios 
ligados aos interesses do grande capital nacional e estrangeiro nesta conjuntura histórica, mas a realização de uma 
série de reformas institucionais que redefiniram a ossatura do aparelho de Estado. Tais reformas foram criadas com 
a finalidade liberar o grande capital de qualquer controle político e social estabelecido democraticamente, 
favorecendo sua mobilidade diante do Estado e de toda e qualquer forma de controle mediada pela política e não 
pelo mercado; desencadeando um processo avassalador e agressivo de privatização do aparelho de Estado e de 
precarização/redução dos serviços públicos. Medidas como o programa de privatização das empresas estatais, a Lei 
de Responsabilidade Fiscal, a criação das agências reguladoras nos setores estratégicos de energia elétrica, 
petróleo, telefonia e saúde, as diversas reformas da previdência social, além da autonomia prática do Banco Central 
na definição da política monetária e da política de juros, entre outras, se inserem dentro desta lógica, 
condicionando negativamente a adoção de qualquer política econômica alternativa e reforçando a política 
econômica neoliberal. 
 

MESA 5 - ESTADO E CONFLITOS INTRAESTATAIS NA POLÍTICA ECONÔMICA 
Coordenadora: Profª. Drª. Maria Letícia Corrêa (UERJ/CNPq) 

 
O Gestor no Estábulo dos Centauros de Terras Gordas: Gilberto Freyre e o Instituto Joaquim Nabuco de 
Pesquisas Sociais - João Alberto da Costa Pinto (UFG) 
 
Proponho uma reflexão sobre os aspectos políticos da trajetória de Gilberto Freyre quando da articulação no 
Congresso Nacional como Deputado Federal pela UDN/PE pela aprovação do projeto de lei que criou em 1950 o 
Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, descreverei as suas pugnas parlamentares contra o “grupo” de 
Agamenon Magalhães, seu maior inimigo político em Pernambuco. A seguir, também numa descrição sucinta, 
apresentarei o “modo” como Gilberto Freyre organizou a institucionalização do IJNPS, tornando-o “seu” espaço 
político particular (um feudo da família Freyre até o presente momento; um órgão público federal que ainda está 
sob a lógica política regional de caráter estritamente familiar) e como a partir dessa “base” institucional organizou 
em fins da década de 1950 o grande pacto nacional das classes dominantes agro-industriais, numa articulação que 
enfeixou além do Alto Comando Militar do III Exército – com o Marechal Castelo Branco [em associação direta com 
a Escola Superior de Guerra], agregou também as oligarquias agro-industriais do Nordeste – no combate explícito 
às Ligas Camponesas de Francisco Julião e ao Governo de Miguel Arrais [nesse sentido, pela primeira vez na 
História Política de Pernambuco, através da articulação de Freyre, as frações das classes dominantes 
pernambucanas-nordestinas sempre antagônicas da agroindústria das usinas de açúcar e do latifúndio 
tradicionalista estavam reunidas no mesmo propósito político e assim lutar contra uma “nova Cuba” no Nordeste]; 
e, mais importante, o Instituto em íntima relação com o governo norte-americano, apresentando-se para tanto, 
Gilberto Freyre como o grande arauto político-cultural no nordeste brasileiro da política econômica intervencionista-
golpista da Aliança Para o Progresso. Com essa descrição global da trajetória política do intelectual procuro justificar 
a factibilidade da tese marxista afirmada pela obra de João Bernardo do GESTOR como classe dominante na 
Revolução Capitalista Brasileira, a afirmação de um capitalismo de gestores de burguesia subordinada.  
 
O mestre da verdadeira doutrina corporativista - Fábio Maza (UFS) 
 
Na década de 1930, segundo nos informa Joseph Love, o ex-ministro de Estado e economista romeno Manoilesco 
forneceria aos industriais paulistas o que parecia ser um embasamento científico para a industrialização de um país 
predominantemente agrícola. Manoilesco acreditava que os países pobres e agrícolas só se emancipariam se 
passassem a ser industrializados. Em 1931, o Centro das Industriais do Estado de São Paulo (CIESP) publica “A 
teoria do protecionismo” de Manoilesco que em correspondência com o Centro, se oferece para escrever uma 
introdução. Discutir como as idéias desse teórico do corporativismo influenciaram e foram absorvidas pelos 
empresários paulistas, tanto no que se refere à organização sindical e corporativa da produção, como em sua 
prática protecionista, será o escopo desta comunicação.  
 
Juarez Távora, uma trajetória - Luis Felipe Mundim (UFG) 
 
Procuro apresentar o militar Juarez Távora como um intelectual que, em sua prática, tanto política quanto 
administrativa, se inseriu num momento (décadas de 1930 e 1940) em que o papel dos militares passou a se 
destacar na composição do Estado Brasileiro. O processo de profissionalização dos militares e a modernização da 
formação intelectual do corpo de oficiais, combinados com as condições gerais de produção no capitalismo 
brasileiro, sinalizaram para o estabelecimento desse setor como um dos principais fornecedores de quadros de 
organizadores da cultura e tecnoburocratas do aparelho estatal. Esta é uma breve apresentação dos primeiros 



resultados obtidos em minha pesquisa, realizada para a dissertação de mestrado, que tem como objeto Juarez 
Távora e Golbery do Couto e Silva, analisados em uma perspectiva que busca extrair do processo interinstitucional 
a que ambos se vincularam ao longo de suas carreiras militares - entre as décadas de 1940 e 1960 - elementos que 
possam explicar essa relação entre os militares e o Estado Brasileiro. 
 

MESA 6 - ESTADO E CONFLITOS INTRAESTATAIS NA GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS AGRÁRIAS 
Coordenadora: Profª. Drª. Sônia Regina de Mendonça (UFF/CNPq/FAPERJ) 

 
Terra, Luta de Classes e Estado Republicano: a Guerra do Contestado (1912-1916) - Tarcísio Motta de 
Carvalho (UFF) 
 
No trabalho que apresentaremos a este simpósio, pretendemos refletir sobre contexto de formação do Estado 
Republicano na relação que este processo manteve com a repressão à Guerra do Contestado, acontecida nos 
sertões de Santa Catarina entre os anos 1912 e 1916. Nosso entendimento é que e o próprio processo de disputa e 
legitimação em torno do Estado na Primeira República não pode ser entendido sem levarmos em consideração os 
principais conflitos armados ocorridos no período. Não se trata aqui de afirmar apenas que o Estado Republicano se 
fortaleceu com a repressão aos camponeses do Contestado, mas de tentar compreender a intervenção armada no 
Contestado, através da violência física estatizada, enquanto instrumento garantidor de uma determinada 
dominação de classe que, longe de ser consensual esteve permeada de tensões, conflitos e questionamentos. Ao 
mesmo tempo, tentaremos entender a luta dos caboclos do Contestado como resistência a esse projeto hegemônico 
que então tentava se impor. 
 
A Fronteira Amazônica Mato-Grossense: Estado e Políticas Públicas - Edison de Souza (UFF) 
 
O trabalho contemplará uma análise do conjunto de ações do Estado Brasileiro voltadas para a região amazônica, 
que viabilizaram o processo de abertura de grandes eixos rodoviários e dos incentivos fiscais, onde permitiram a 
implantação dos grandes projetos agropecuários e de colonização privada no Estado de Mato Grosso. Nosso 
objetivo é revelar as contradições na gestão das políticas públicas agrárias formuladas a partir dos anos 60 do 
século XX, estudando o desenvolvimento econômico, social e político daquela sociedade.  A comunicação irá refletir 
sobre a lógica contraditória do desenvolvimento capitalista no campo e a incorporação da Amazônia mato-
grossense nesse contexto. Com isso procuramos entender qual foi o resultado desse processo? Como essas 
relações inscrevem-se no campo do poder e da realidade agrária brasileira. 
 
As Mudanças Viabilizam o Conservadorismo: O Regime Militar e o planejamento  
agropecuário goiano (1964-1974) - Fernanda Laura Costa (UNIFAN) 
 
No período militar brasileiro, o setor agrário entrou, definitivamente, nos planos de governos, acelerando o ritmo de 
sua produção dentro da lógica do capitalismo industrial. O Estatuto da Terra – lei n.º 4.504 de 30 de novembro de 
1964 – tornou evidente o intuito do poder político central em capitalizar a terra. Descaracterizando os problemas 
agrários, como a reforma agrária por propostas de políticas modernizantes voltadas para o setor agropecuário. A 
proposta do trabalho parte da premissa de discutir as respostas que o Estado ofereceu à necessidade de modernizar 
o campo, tanto nacional quanto regionalmente. Propõe analisar as ações governamentais que proporcionaram as 
mudanças da base produtiva agrícola nacional no contexto do regime militar (1964-1974). Essa problematização 
visa compreender o papel do Estado a partir do incremento dos mecanismos institucionais que viabilizaram a 
consolidação da modernização agrícola. Além de discutir a compatibilidade entre a modernização econômica e o 
conservadorismo político, ingredientes que caracterizaram o sentido da modernização agrária executada durante o 
regime militar brasileiro. 
 
O ruralismo e a formação do campo científico da agronomia na Bahia (1877-1917) - Nilton de Almeida 
Araújo (UFF) 
 
Entre fim do Império e Primeira República, foram criadas agências fundamentais para a institucionalização da 
agronomia na Bahia como campo científico. Este processo, iniciado com a Escola Agrícola Bahia (EAB, 1877), por 
um lado, se teve sua manutenção sob contínua oscilação, ora sob responsabilidade dos governos estadual (1905-
1910), federal (1911-1917), ou sob uma gestão tripartite (particulares, governo provincial e central – 1877-1904), 
por outro teve na sua direção um grupo social bem definido: a burguesia agromercantil do Recôncavo. Ainda que 
em distintos aparelhos privados de hegemonia – i.e., o Imperial Instituto Bahiano de Agricultura (IIBA, 1859-1902) 
e a Sociedade Baiana de Agricultura (SBA, 1902-1930?)–, esta fração de classe dominante tem na SBA (afiliada à 
Sociedade Nacional de Agricultura), uma agência de organização e instituição de suas demandas seja junto ao 
governo do estado através da Secretaria de Agricultura estadual (1896), seja no Ministério da Agricultura, Indústria 
e Comércio. Suas vicissitudes têm nos êxitos e instabilidades da EAB sua interface mais evidente de participação no 
movimento ruralista brasileiro. 
 

COMUNICAÇÕES COORDENADAS 
 

01 – ECONOMIA, POLÍTICA E CULTURA NO BRASIL IMPÉRIO: UMA TRAJETÓRIA DE CONFLITOS 



Coordenador: Prof. Dr. Théo Lobarinhas Piñero (UFF) 
 
Araújo Porto Alegre e o Estado Imperial Brasileiro - Débora El-Jaick Andrade (UFF) 
 
Manuel de Araújo Porto Alegre (1806-1879) foi pintor, arquiteto, historiador, escritor e poeta, atuando em meados 
do século XIX junto ao Estado Imperial brasileiro. Membro ativo do “Grupo de Paris” ao qual pertenceram seus 
amigos Gonçalves de Magalhães e Sales Torres Homem, foi fundador de três revistas do Romantismo: a Niterói, a 
Guanabara e a Minerva. Discípulo de Jean Baptiste Debret foi um dos principais construtores da imagem da 
Monarquia, desde o Reinado de Pedro I, contribuindo para produzir a idéia de consenso e legitimidade em torno do 
Imperador D. Pedro II. Pesquisador da cultura brasileira (da música, da arte e da história), Porto Alegre foi sócio e 
relator da Revista do IHGB, professor, diretor da Academia de Belas Artes e diplomata. Entretanto, só no final da 
vida adquiriu o título de Barão de Santo Ângelo por não ter procedência aristocrática. O presente trabalho aborda a 
sua trajetória de Manuel de Araújo Porto Alegre, enquanto intelectual do Império, analisando sua participação na 
constituição do campo intelectual e artístico no século XIX, entendendo-o como um intelectual orgânico da classe 
dirigente senhorial, objetiva também detectar o seu projeto para a sociedade brasileira assim como a conceituação 
que realizou da cultura nacional. 
 
Civis e Militares em Confronto: a administração da Província do Maranhão no pós-Independência (1823 
– 1824) - Marcelo Cheche Galves (UFF) 
 
O processo de independência do Brasil apresenta realidades regionais diferentes, que podem ser explicadas não 
somente – como é dominante na historiografia – pela maior ou menor vinculação da região com Lisboa, como 
também pelos distintos interesses dos grupos sociais e suas disputas. O entendimento desse processo implica em 
saber como se deu a interação desses fatores. Entre julho de 1823, mês em que a província do Maranhão foi 
incorporada ao Brasil independente, e dezembro de 1824, o Maranhão vivenciou cinco mudanças no cargo de 
Governador de Armas, duas Juntas Administrativas Civis e quatro substituições na Presidência da Província. 
Justaposições de atribuições administrativas; abaixo-assinados pedindo mudanças; e acusações quanto à utilização 
do aumento de soldos e de patentes, como estratégia na disputa pelo poder político, ocuparam os manuscritos e os 
impressos que circularam na capital São Luís (e  na Corte), no momento de constituição de uma esfera pública do 
debate político. O presente trabalho tem como objetivo analisar os diversos interesses existentes e como se 
apresentaram nas disputas entre os governos civil e militar na Província. 
 
Conflitos na Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro, 1808-1835 - Pedro Henrique P. Campos 
(UFF) 
 
A apresentação aborda os conflitos no Senado da Câmara do Rio de Janeiro - órgão que passa a ser denominado de 
Câmara de Vereadores depois de 1830 - em especial em torno das questões referentes ao comércio de 
abastecimento de carnes verdes na cidade. O suprimento deste gênero gerava uma série de discussões, com defesa 
de ações mais intervencionistas ou mais liberais por parte do órgão, que estão diretamente relacionadas às 
posições sociais dos vereadores e outros oficiais da Casa. Da mesma forma, analisa ainda as diversas disputas 
entre grandes negociantes envolvidos com o comércio e os funcionários e vereadores da Câmara, que explicitam 
conflitos entre diferentes grupos de negociantes na cidade. poder e prestígio dos comerciantes de grosso trato no 
espaço político da Câmara já foram apontados na historiografia, demonstrando haver ali uma forte representação 
do setor mercantil urbano. Por outro lado, podemos observar que o órgão tinha uma configuração variada, tendo 
oficiais com diferentes origens sociais. Há, porém, uma predominância dos Negociantes cariocas, o que não se 
comprova pelo domínio numérico desses nos quadros da Casa, mas sim por uma significativa consolidação de seus 
interesses, através das decisões e posições adotadas pelo poder camarário no período. 
 
Corretores de Seguros e Magistrados: Disputas na Casa de Seguros da Corte - Saulo Santiago Bohrer (UFF) 
 
A transferência da Corte Portuguesa para o Rio de Janeiro implicou em profundas transformações na cidade. Os 
Negociantes nela estabelecidos – que já dominavam a economia urbana e o comércio de importação e exportação – 
passaram a auferir maiores lucros e a diversificar ainda mais as suas atividades. A partir de 1810, são constituídas 
as Companhias de Seguros – importante instrumento de garantia para o grande comércio marítimo e de 
financiamento. A Casa de Seguros – também conhecida como Provedoria de Seguros – foi criada para controlar o 
ramo, porém sempre foi dominada pelos próprios homens de negócios, que defendiam os seus interesses contra 
outras frações organizadas no Tribunal da Real Junta de Comércio. Este trabalho tem como objetivo, a partir das 
disputas dentre os dirigentes da Casa de Seguros e os Magistrados da Junta, recuperar o conflito de interesses 
existentes nos setores que dominavam a economia da nova capital do Império português. 
 

02 – ESTADO E TEORIAS DO ESTADO 
Coordenador: Prof. Dr. Nildo Viana (UEG) 

 
Teorias do Capitalismo de Estado - André de Melo Santos (UEG) 
 



O conceito de “Capitalismo de Estado” vem de tentativas de explicar o regime que existiu na extinta União Soviética 
e demais países que seguiram seu modelo. Este termo causa muitos debates entre correntes denominadas 
"ortodoxas" e "heterodoxas" dentro do marxismo. Apesar de parecer ser uma interpretação nova da realidade do 
chamado “socialismo real” que existiu na URSS e outros países (China, Cuba, Albânia, Leste Europeu, etc.), a teoria 
do capitalismo de estado nasceu juntamente com o regime soviético, a sua primeira experiência histórica. As 
primeiras teorias do capitalismo estatal surgiram por dissidentes bolcheviques e outros oposicionistas do regime 
russo e por tendências anti-bolchevistas na Europa, se destacando os chamados “comunistas conselhistas” (Korsch, 
Pannekoek, Gorter, Rühle, etc.) e a Esquerda Comunista Italiana (Amadeo Bordiga). Posteriormente, outros 
pensadores defenderam tal tese, numa quantidade enorme de concepções acerca do capitalismo estatal. Segundo 
Jerome e Buick, “Existem duas abordagens fundamentais: uma afirma que o capitalismo existe sempre que os 
operários não controlam a máquina econômica que os governa. Outra afirma que o capitalismo, o sistema social 
incorporando o capital, significa uma sociedade de salários, moeda, lucros e propriedade privada defendida por um 
poder estatal”. Mas, além destas concepções, outras, posteriores, foram desenvolvidas a partir da década de 70 e 
se tornaram mais fortes e influentes a partir da queda do muro de Berlim. O que é Capitalismo de Estado? Esse 
regime se caracteriza por uma separação entre operários e meios de produção, possuindo apenas sua força de 
trabalho, e que são explorados através da extração de mais-valia, que é apropriada pela burocracia (burguesia de 
Estado). Assim, o que define o capitalismo de estado é a extração de mais-valia, apropriada pela burocracia como 
classe dominante. 
 
Estado e Anarquia: A Concepção de Estado em Mikhail Bakunin - Rafael Saddi Teixeira (UEG) 
 
O anarquismo, por definição, é anti-estatista. Porém, a noção de negação do Estado, ao contrário do que possa 
parecer, não é uma questão de mero princípio. Trata-se, antes de tudo, da conclusão de uma análise teórica 
partilhada por diversos revolucionários do século XIX e, em especial, dos revolucionários que compunham a Aliança 
da Democracia Socialista, organização revolucionária de caráter secreto que atuou no interior da Associação 
Internacional dos Trabalhadores. O objetivo deste trabalho é analisar a concepção de Estado em Mikhael Bakunin. 
Para isto, a nossa análise se divide em três momentos fundamentais. Primeiro, analisamos o contexto histórico em 
que se dá a constituição da concepção de Estado em Bakunin. Segundo, definimos o método teórico através do qual 
o autor anarquista analisa a função social do Estado. E por último, analisamos o projeto revolucionário de Bakunin, 
em que a necessidade de destruição do Estado para a libertação proletária aparece como um dos eixos 
fundamentais. É através destes três momentos que poderemos perceber o modo como os anarquistas foram 
construindo uma concepção original do Estado e do Poder, que iria se contrapor tanto ao modelo liberal quanto ao 
modelo de ditadura do proletariado e encontrar na concepção de Comuna e Federalismo um novo tipo de poder 
político capaz de expressar o caráter revolucionário da luta proletária. 
 
Estado e Luta de Classes - Edmilson Marques (UEG) 
 
A proposta desta apresentação tem como objetivo discutir o estado capitalista e sua relação com as lutas de 
classes. O estado tomou uma feição natural a partir da sistematização da idéia de que é um defensor dos interesses 
universais, porém, acreditamos que essa é uma idéia falsa e é desmistificada no momento em que se analisa e lhe 
confronta com a prática, com as relações reais nas quais está envolvida a humanidade. Engels afirma que a história 
que conhecemos até a atualidade é a história das lutas de classes, e essa história tem como regente o próprio 
homem. O homem, por sua vez, no processo de desenvolvimento da sociedade, é levado a ser integrante e 
defensor de uma determinada classe. Em si tratando de capitalismo, segundo Lukács, as classes fundamentais que 
lhe compõe e as quais estão em constante luta trata-se da burguesia e do proletariado. Nesse sentido, a partir da 
relação existente entre burguesia e proletariado é que vão ser configuradas as relações sociais no capitalismo. O 
estado, neste ínterim, desempenha um papel fundamental sendo ele o próprio poder exercido pela burguesia sobre 
o proletariado. No entanto, para compreender este estado, é preciso que seja analisado o modo de produção 
capitalista, no qual se efetiva a relação entre estas classes, como afirma Nildo Viana, “a forma como o estado 
capitalista intervém na sociedade é determinada pela dinâmica do modo de produção capitalista, isto é, pela lutas 
de classes”. É nesse sentido que caminha a proposta deste trabalho, que tem como fim último, buscar compreender 
o estado capitalista a partir da luta travada entre burguesia e proletariado na relação existente no modo de 
produção capitalista. O estado capitalista é um contrapeso nesta luta, pesando sob o proletariado, impondo-lhe 
uma forma de vida e destroçando-lhe o quanto pode. 
 
A Escola Derivacionista e a Especificidade do Estado Capitalista Subordinado - Nildo Viana (UEG) 
 
Uma das poucas tentativas de elaborar uma teoria do Estado capitalista subordinado foi o da chamada “Escola 
Derivacionista”. Embora o foco desta escola tenha sido o Estado do capitalismo superdesenvolvido, Mathias e 
Salama esboçaram uma teoria do Estado capitalista nos países “subdesenvolvidos”. Segundo eles, o estado, nos 
“países desenvolvidos”, é derivado do capital, enquanto que nos “países subdesenvolvidos”, seria produto da 
“economia mundial constituída”. Em ambos os casos, o estado seria o garantidor das relações de produção 
capitalistas, embora, no segundo caso, também seja o produtor destas relações. Segundo estes autores, o papel do 
Estado no capitalismo superdesenvolvido seria, fundamentalmente, combater a tendência declinante da taxa de 
lucro, enquanto que no capitalismo subordinado seria, principalmente, criar as condições de estruturais para o 
desenvolvimento capitalista, isto é, o papel do estado seria desenvolver a infra-estrutura necessária para a 



produção capitalista. Entretanto, o estado foi incentivador do modo de produção capitalista em ambos os casos, sob 
formas e em contextos diferentes. O papel do estado no capitalismo subordinado foi principalmente criar a infra-
estrutura para o desenvolvimento capitalista mas também, e cada vez mais, combater a taxa declinante de lucro e 
evitar a radicalização das lutas de classes, o que explica os regimes ditatoriais. O caráter capitalista do Estado 
capitalista subordinado não é derivado apenas da “economia mundial constituída” mas do modo de produção 
capitalista subordinado, o que deixa explícito também o papel das lutas de classes a nível nacional. Fazendo estas 
ressalvas e acrescentando uma teoria das transformações das formas do estado capitalista no decorrer da história, 
a escola derivacionista oferece uma das mais importantes contribuições para a formação de uma teoria do estado 
capitalista subordinado. 
 

03 – INTELECTUAIS E POLÍTICA 
Coordenador: Prof. Dr. João Alberto da Costa Pinto (UFG) 

 
A influência do Departamento de Imprensa e Propaganda no Estado Novo - Mariana de Castro Schwab 
(UFG) 
 
O Departamento de Imprensa e Propagando (DIP) foi responsável pela propaganda do governo de Getúlio Vargas 
durante o Estado Novo. Neste trabalho pretendo analisar a abrangência do DIP e sua influência ideológica na 
consciência nacional em relação ao governo de Getúlio Vargas, conseqüentemente a institucionalização da cultura 
através dos meios de comunicação. Desta forma, citarei a música, o rádio, jornais e revistas e o cinema para 
exemplificar a relação entre Estado e cultura.  
 
O Estado autoritário em Azevedo Amaral - Sinthia Santos Mayer (UFG) 
 
A presente comunicação procura desenvolver uma breve introdução sobre a obra de Azevedo Amaral, um dos 
principais ideólogos do chamado pensamento autoritário nas décadas de 1930 e 1940. Defensor do modelo 
autoritário de Estado, Azevedo entendia que este seria a única possibilidade de assegurar a expansão da ordem 
capitalista, corrigindo equívocos provocados por experiências de liberalismo político e liberalismo econômico. A 
inexistência de uma burguesia nacional, que organize as bases do capitalismo, aliado ao predomínio de oligarquias 
agro – exportadoras vão compor a realidade contemporânea de Azevedo Amaral. Enquanto intelectual, coube a 
Amaral e outros autores, a reflexão sobre a instabilidade interna, as transformações que se processavam, 
apontando para a necessidade de um novo tipo de Estado, capaz de controlar e disciplinar os mecanismos do 
mercado. Somente o Estado, na qualidade intérprete do interesse maior da coletividade tem condições de preservar 
a integração social bem público, disciplinar e canalizar as ações individuais, intervindo na economia como 
regulador. Temos aí o nascimento do Estado moderno brasileiro com a função de gerir a produção, como também 
realizar diretamente mais-valia. Enquanto ideólogo do pensamento autoritário, Amaral atuou diretamente na 
organização do processo de exploração da mais – valia obtida nas relações de exploração capitalista, no interior do 
Estado.  
 
A Visão Política de Oliveira Vianna e o papel da História na formação de um Estado Solidário - Thiago 
Oliveira Martins (UFG) 
 
Pretendo nesta comunicação apresentar aspectos da obra de Oliveira Vianna que o relaciona com Varnhagen e seu 
projeto de nação. Oliveira Vianna faz parte de uma geração de intelectuais que segundo Nilo Odália começa no 
século XIX vai até os anos 30 do século XX, essa geração caracterizou-se pelo engajamento, esse engajamento 
pode ser notado na obra de Oliveira Vianna a partir da sua Visão Política. E é os aspectos que formam essa visão 
política que pretendo dar ênfase nesta comunicação, estes aspectos são: o espaço geográfico brasileiro, o Estado e 
a Educação. Pretendo apresentar também o papel da História como ciência segundo a visão deste autor, na 
formação dessa visão política e, por conseguinte a formação de um Estado Solidário. 
 
Verticalização e burocratização do poder político nos anos 30 - Luiz Carlos Bento (UEG) 
 
Esta comunicação tem por objetivo analisar o processo de institucionalização do poder nos anos 30, analisando as 
bases do pensamento conservador brasileiro através de um dialogo com Francisco Campos e com os teóricos 
conservadores vinculados ao movimento católico, representados pelo Centro Dom Vital e a revista A Ordem. Em 
linhas gerais este trabalho tem por objetivo estabelecer uma critica a alguns setores da intelectualidade brasileira 
que assumiram, produziram e concretizaram um discurso político de matriz centralista e conservadora que 
contribuiu diretamente para a implantação e manutenção de um modelo de Estado burguês autoritário que se 
fortaleceu através da implantação de uma densa burocracia estatal e por um eficiente mecanismo de controle das 
massas inspirados nas concepções de Mihail Manoilesco e nos teóricos do conservadorismo clássico Juan Danozo 
Cortez, Joseph de Maistre, Edmund Burke e Jaques Maritain. 
 
As práticas institucionais de Celso Furtado - Hilvany Araújo Pinheiro (UFG) 
 
A presente comunicação pretende discutir a noção de “campo” de Pierre Bourdieu diante da trajetória das práticas 
institucionais que o intelectual Celso Furtado junto às instituições como a CEPAL e a SUDENE.  Sendo esta noção de 



campo definida, como: “Os campos se apresentam à apreensão sincrônica como os espaços estruturados de 
posições (ou de postos) cujas propriedades dependem de sua posição nestes espaços e que podem ser analisados 
independentemente das características de seus ocupantes (em partes determinadas por eles)”. Nesta comunicação, 
pretendo verificar esse critério dentro da trajetória na Comissão Econômica para América Latina e no governo de 
Juscelino Kubitschek, no qual trabalhou com o planejamento da SUDENE. Pierre Bourdieu com a noção de “campo” 
propicia um entendimento de que o intelectual apresenta na sua carreira de pesquisador do mundo e suas relações 
com o real prescrito nas práticas institucionais. 
 

04 – ESTUDOS SOBRE DISPUTAS PELA HEGEMONIA NO BRASIL E NOS EUA 
Coordenador: Prof. Dr. Théo Lobarinhas Piñero (UFF) 

 
A disputa pela hegemonia na esquerda armada - Fabiano Godinho Faria (UFF) 
 
A partir da denúncia dos crimes de Stalin no XX Congresso dos PUCS, a hegemonia dos PCs nos movimentos de 
esquerda se viu ameaçada. Autocríticas, acusações, execrações internas e rompimentos se verificaram em todo o 
mundo. Na conjuntura dos anos 60, o PCB crescia em influência junto ao governo João Goulart e defendia a 
democracia brasileira e o caráter nacionalista e antiimperialista da burguesia nacional. Entretanto, não conseguiu 
evitar o esfacelamento de sua hegemonia dentro do campo da esquerda especialmente quando em 64 o golpe civil-
militar demonstrou a fragilidade de suas análises. As diversas correntes que surgiram a partir do PCB e da POLOP: 
ALN, PCBR, PC do B, Ala Vermelha, MR 8, VPR, REDE, PCR, VAR-ALMARES, entre outras, travaram, em meio às 
investidas da repressão, um intenso debate acerca da construção de um modelo de revolução alternativo ao 
soviético. Este debate centrou-se sobre três pontos principais, segundo Marcelo Ridenti: 1) as polêmicas em torno 
do caráter da organização; 2) o tipo de luta e 3) o objetivo imediato. A proposta deste trabalho é reconstruir os 
termos desta discussão nas principais organizações da esquerda armada: ALN, VPR e PCBR. 
 
As Leis Orgânicas do Ensino e a Construção da Modernidade - Marcelo Coimbra Biar (UERJ) 
 
Este trabalho pretende analisar as Leis Orgânicas do Ensino como elemento estratégico na construção de uma nova 
hegemonia na sociedade brasileira. Partindo do pressuposto que a Revolução de 1930 inaugurou um momento 
marcado pela incapacidade de estabelecimento de hegemonia por qualquer uma das forças políticas, entende 
existir, por parte do aparelho de Estado, uma autonomia relativa maior face a tais forças. Entende ainda que este 
Estado foi responsável pela instalação das bases para o desenvolvimento do capitalismo industrial no Brasil. É neste 
quadro que podemos apreender o seu caráter no que se refere aos Movimentos emergentes da década de 1920, 
bem como sua feição autoritária assumida a partir de 1937. Assim, tendo a coerção conseguido o breve silêncio da 
oposição, foi possível para este protagonista da modernidade a construção de uma dominação, tanto através da 
criação da legislação trabalhista, quanto das Leis Orgânicas do Ensino, ambos instrumentos de normatização da 
relação CAPITAL X TRABALHO. Sendo assim, pretendemos demonstrar de que forma a organização educacional, 
através da legislação produzida, reforçou o tipo de dominação que caracterizou a sociedade de classes no Brasil. 
 
A questão social no contexto da reforma do Estado no Governo Collor - Mônica  
Piccolo Almeida (UFF) 
 
Assim que toma posse no dia 15 de março de 1990, Fernando Collor inicia um conjunto de reformas que tem 
origem no diagnóstico do esgotamento financeiro do Estado e na necessidade de redução do déficit público como 
forma de promover o “enxugamento” da máquina estatal a partir da eliminação de superposições e da diminuição 
de custos. O discurso governamental de desestatização, desregulamentação e de liberalização dos preços e salários 
apontava para um modelo de Estado neoliberal.  Explorando a figura dos “marajás” – tornados símbolos do 
“gigantismo” do Estado e da corrupção – o governo extinguiu e modificou o status de vários órgãos públicos, 
efetuou cortes de pessoal e promoveu um retrocesso no campo da assistência social, reconduzindo-a a mera 
condição de ação paternalista do Estado, em detrimento de sua condição constitucional de Direito Social. Neste 
contexto de penetração do ideário neoliberal, este trabalho propõe-se a investigar as principais determinações da 
Reforma Administrativa implementada ao longo do Governo Collor (1990-1992), especificamente no que se refere 
ao campo dos direitos sociais. 
 
O II PND e o debate Ajustamento X Financiamento - Rafael Vaz da M. Brandão (UFF) 
 
A política econômica gestada nos primeiros anos da ditadura – e que preparou o chamado “milagre brasileiro” – se 
viu confrontada pela primeira crise do petróleo (1973) que, juntamente com outros fatores – esgotamento da 
capacidade ociosa, restrição dos capitais disponíveis em circulação no mercado internacional, etc – está na base da 
recessão que se abateu sobre a economia brasileira. A resposta dos formuladores econômicos brasileiros se viu 
refletida no II Plano Nacional de Desenvolvimento, que descortinou as disputas entre os setores ligados à produção 
e os detentores dos capitais que se vinculavam ao financiamento. Este trabalho tem como objetivo analisar as 
proposições do II PND, recuperando a divergência dentro da área econômica do governo, situada na dicotomia 
Ajustamento/Financiamento. A disputa se colocava entre o controle da demanda interna para fazer o ajustamento, 
defendida por Mário Henrique Simonsen no Ministério da Fazenda, e o financiamento para viabilizar a manutenção 
do crescimento, defendido por João Paulo dos Reis Velloso na Secretaria de Planejamento. 



 
NA, SPLC, ADL: Fissuras no bloco no poder nos EUA - Tatiana Poggi Figueiredo (UFF) 
 
O objetivo deste trabalho é analisar o quadro político americano que, no último quartel do século XX, apresenta um 
crescimento significativo de organizações e movimentos de cunho conservador e xenófobo, resultado direto de duas 
crises, política e econômica, vivenciadas pela sociedade americana a partir dos anos 70.  O alargamento 
significativo da cidadania e a opção por projetos de caráter mais inclusivo e multicultural geraram uma disputa pela 
hegemonia no seio da classe dominante, envolvendo frações dominadas desta classe e setores da classe dominada, 
que realizaram concretamente muitas das suas reivindicações, encontrando espaço para se inserir na sociedade 
política e implementando parte de seus projetos. A isto se conecta o processo de reestruturação do capitalismo 
para a entrada na Era da Informação, o   que provocou forte impacto no mercado de trabalho americano – com a 
transferência de indústrias para países “periféricos” – abrindo campo o surgimento de movimentos, com base na 
chamada classe média, de cunho nacionalista 
 

05 – ESTADO, HISTÓRIA E MUDANÇAS ESTATAIS 
Coordenador: Prof. Dr. Nildo Viana (UEG) 

 
Estado e Democracia Representativa no Brasil - Erisvaldo Pereira de Souza (UEG) 
 
Em um estado cujo regime político é baseado na democracia representativa, os partidos políticos exercem um papel 
fundamental para a manutenção das relações políticas dominantes, ou seja, a manutenção das bases 
conservadoras do estado, cujo objetivo final é a reprodução das relações de produção capitalistas. Neste caso, 
torna-se importante entender o que são os partidos políticos e quais são seus reais objetivos, pois isto é pré-
condição para entender e analisar “a democracia representativa”, a forma assumida pela democracia na sociedade 
moderna. A história da democracia representativa é ainda recente na política brasileira. Nosso objetivo principal é 
analisar o estado brasileiro atual e a sua forma de democracia, para isso temos que entender o que é um partido 
político e  sua atuação dentro desse mesmo estado. Normalmente os partidos políticos se colocam como sendo os 
representantes dos pobres, oprimidos, trabalhadores etc, mas será que de fato eles representam esses grupos 
sociais? No fundo, temos é um discurso da representação que não se verifica na realidade e alguns estudos sobre 
partidos políticos demonstraram isto, incluindo a obra pioneira de Robert Michels. Desta forma, entendemos que a 
formação dos partidos políticos e da democracia representativa no Brasil ocorreu de forma tardia em relação aos 
países europeus, mas que segue, em sua essência, as mesmas características que em tais países, mudando apenas 
de forma. A democracia representativa na Europa, bem como a organização estatal, mudaram de forma com o 
decorrer do processo histórico e tais mudanças tiveram ressonância sobre seus congêneres brasileiros, instituindo a 
forma neoliberal de estado e democracia. 
 
Existiu o Welfare State? - José Nerivaldo Pimenta da Silva (UEG) 
 
O conceito de Welfare State – “Estado de Bem-Estar Social” – foi utilizado para denominar a forma dominante da 
organização do Estado nos países capitalistas centrais após a II Guerra Mundial. Essa conformação histórica 
resultou da combinação do seguinte conjunto de fatores: a) a  formação do modelo Fordista/taylorista de produção 
e sua crise ( a “Grande Depressão” de 1929-1939) com as conseqüentes disputas entre os paises capitalistas 
centrais, resultando na guerra de 1939-1945; b) o antagonismo entre o capitalismo euro-americano e o capitalismo 
de estado soviético; c) as lutas de classes na Europa e nos EUA que levaram à cooptação das lideranças 
burocráticas das classes trabalhadoras nos sindicatos e nos partidos social-democratas pela burguesia e pela 
burocracia estatal; d) reestruturação do estado nacional para fazer frente à novas exigências do sistema de 
produção fordista/taylorista, chefiado pela indústria automobilística e as atividades por essa mobilizadas: 
transportes, combustíveis, energia, etc. A construção de rodovias, de centrais hidroelétricas, a reestruturação das 
cidades para permitir a popularização do automóvel, a popularização e garantia do crédito, a repressão dos 
trabalhadores, os gastos militares são os papeis de um Estado que passou, em conformidade com a teoria 
Keynesiana, a ser responsável pelo planejamento e gestão da acumulação capitalista, tornando-se também o 
principal consumidor de bens.  A “Grande Depressão” evidenciou a incapacidade do mercado capitalista de absorver 
a oferta de bens do período fordista. O estado complementou o mercado por meio dos gastos estatais.  Após a II 
Guerra Mundial, os gastos militares foram substituídos pelos investimentos nos “direitos sociais”: habitação, saúde, 
educação, previdência e seguridade. “Direitos sociais” constituídos bens de consumo adquiridos pelo Estado para 
complementar o mercado. 
 
Estado, Movimentos Sociais e Neoliberalismo no Brasil - Flávio Pereira Diniz (UEG) 
 
As relações estabelecidas entre o estado capitalista e os movimentos sociais no Brasil constituem o tema da 
presente comunicação. Nossa abordagem leva em conta o período compreendido pela adoção das medidas 
neoliberais pelos governos Collor, FHC e Lula. Consideramos que por mais distintos que sejam em alguns aspectos 
(e em outros, nem tanto), tais governos seguiram e seguem o receituário proclamado pela doutrina neoliberal. A 
relação entre o estado e os movimentos sociais no Brasil, sejam eles urbanos ou rurais, é marcada, historicamente, 
pela luta de classes. A atual fase da luta de classes, o presente estágio de desenvolvimento do capitalismo 
(marcado pela reestruturação produtiva, pelo neoliberalismo e pelas novas tecnologias), a cultura dos chamados 



‘novos’ movimentos sociais e as mudanças nas políticas do estado são elementos fundamentais nesta abordagem. 
Os efeitos causados pelas políticas neoliberais no Brasil nesta relação é o que procuramos explicitar. Quais são as 
implicações do neoliberalismo nesta relação? O que traz de novo? A combinação democracia representativa 
(restabelecida no final da década de 1980), os efeitos do neoliberalismo e a institucionalização dos conflitos sociais 
contribuíram para o aumento no grau de integração dos movimentos sociais ao estado brasileiro? Ao mesmo 
tempo, focos de resistência têm se desenvolvido e o debate em torno de uma nova sociabilidade, além do 
capitalismo, se intensifica. 
 
Regime de Acumulação e Dinâmica Histórica do Estado Capitalista - Nildo Viana (UEG) 
 
O estado é a principal forma de regularização das relações sociais nas sociedades de classes e se caracteriza por ser 
uma relação de dominação de classe mediada pela burocracia. No entanto, em cada modo de produção, o estado 
assume uma forma diferenciada. O estado no capitalismo difere do estado no escravismo, por exemplo. A visão 
histórica deste processo é percebida com relativa facilidade por alguns pesquisadores. No entanto, o mesmo não 
ocorre no caso de mudanças estatais no interior de um mesmo modo de produção. É o caso do estado burguês, que 
assumiu diversas formas no decorrer da história do capitalismo. Isto é derivado, na maioria dos casos, da falta de 
uma teoria que proporcione uma periodização das diversas fases do capitalismo. O conceito de regime de 
acumulação permite entender as diversas fases do modo de produção capitalista e assim entender as mudanças no 
estado burguês. Definimos regime de acumulação, em Estado, Democracia e Cidadania (Rio de Janeiro, Achiamé, 
2003) como sendo constituído por: determinada forma de organização do trabalho, determinada forma de 
organização estatal e determinada forma de exploração internacional. Assim, temos uma sucessão de regimes de 
acumulação na história do capitalismo que tem como uma de suas características a mudança de forma do estado 
capitalista. O estado é considerado um elemento do regime de acumulação e muda de forma com a mudança deste. 
Neste sentido, a sucessão de regimes de acumulação foi marcada pela sucessão de formas estatais capitalistas. 
Após a acumulação primitiva e o estado absolutista, tivemos, exemplarmente na Europa, a passagem para a 
acumulação capitalista propriamente dita, no qual se sucederam os seguintes regimes de acumulação: extensivo 
(estado liberal), intensivo (estado liberal-democrático), intensivo-extensivo (estado integracionista, “bem estar 
social”) e integral (estado neoliberal). 
 

O6 –QUESTÃO RACIAL, LITERATURA E POLÍTICA. 
Coordenador: Prof. Dr. João Alberto da Costa Pinto (UFG) 

 
Política e Literatura: o Herói “Prestes” na obra literária de Jorge Amado - Cárita Gonçalves Costa (UFG) 
 
O presente trabalho tem como objetivo analisar a influência do “Realismo Soviético” na literatura de Jorge Amado, 
nesse intuito usaremos como fonte Histórica à obra literária “O Cavaleiro da Esperança”. Nesse estudo enfocaremos 
a construção do mito de Luís Carlos Prestes, como o autentico Herói revolucionário representante do PCB. O método 
de analise será o materialismo dialético, a partir do conceito de visão de mundo entendido como um conjunto de 
aspirações, sentimentos e idéias que reúnem um grupo. Assim identificaremos o essencial na obra e a significação 
dos elementos parciais no conjunto da obra, com o intuito de esclarecer as razões sociais ou individuais que fazem 
com que esta visão de mundo tenha sido expressa, nessa obra, lugar e época. O Realismo Soviético foi o modelo 
literário usado por Jorge Amado na composição do herói revolucionário, verificaremos as características especificas 
desse estilo literário procurando compreender as singularidades da biografia literária que consolidou Prestes como 
mito representante da esquerda política brasileira. O Realismo Soviético representou uma censura ideológica no 
sentido de imposição monolítica cultural, a qual correspondia a uma necessidade de enquadramento artístico 
cultural em prol de uma ‘partinost’, ou seja, submissão às decisões do partido. Assim o Realismo Soviético 
representava os ideais socialistas e idéias marxistas, era um paradigma literário a influenciar os intelectuais de 
esquerda em todo o mundo. Daí nossa proposta de investigar na obra ‘O Cavaleiro da Esperança’ a construção do 
Herói do partidão brasileiro, o PCB. Quando foi escrita essa obra biográfica de Prestes, o Herói estava preso e o PCB 
continuava na ilegalidade, o autor da obra Jorge Amado no exílio onde a publicou. 
 
A questão racial em Perdigão Malheiro e Nina Rodrigues - Diomídio Crispim da Rocha Neto (UFG) 
 
Pretendo pesquisar os aspectos da cultura negra, desenvolvida Brasil, a partir das visões de mundo dos intelectuais 
brasileiros (desde a época da escravidão até a atualidade) que se dedicaram ao tema. Assim pretendo dialogar 
principalmente com a obra de Perdigão Malheiro “A Escravidão Africana No Brasil”, pois defendo a hipótese de que 
este autor conseguiu atingir nesta obra um nível elevado de coerência ao analisar tanto o problema da escravidão 
como o da capacidade civilizacional do negro; E com a obra de Nina Rodrigues “Os Africanos No Brasil” que está 
marcada pelo paradoxo do seu conteúdo fundamentar exatamente o oposto da principal tese defendida pelo autor a 
da superioridade da “raça” branca em relação à “raça” negra ; Para estudar o pensamento destes autores usarei a 
perspectiva metodológica goldmanniana aliada à sociologia do conhecimento de Karl Mannheim estruturada no 
conceito de estilo de pensamento que nos permite avaliar o confronto entre o conservadorismo e as tendências de 
mudança do pensamento de tal modo que pretendo contribuir com uma nova abordagem para a superação das 
visões etnocêntricas sobre o negro que ainda persistem na época atual. 
 



As referências ao Comunismo no início dos anos 30 no Diário de Notícias –Salvador / Bahia - Cristiano 
Cruz Alves (UFBA) 
 
A pesquisa até agora realizada nos mostra a visão do Diário de Notícias a respeito do comunismo. Como outros 
jornais da grande imprensa baiana, o teve Diário de Notícias duas posturas claras diante do comunismo: repúdio e 
cuidado. Primeiro, repudiar a “doutrina vermelha” era colaborar para afastar o perigo de o comunismo penetrar nas 
hostes da família e do operariado baiano. Através de editoriais nos quais se forneciam noções sobre o comunismo e 
os exemplos obtidos da Rússia Soviética, o jornal apoiava a perspectiva de educar para que a população não 
adotasse idéias que fossem contra seus próprios valores. Notícias locais e telegramas de outros estados e 
estrangeiros traziam informações e visões sobre o comunismo em outros lugares sempre apontando os males que 
este poderia causar se fosse implantado no Brasil. Segundo, deve-se tomar cuidado com o comunismo, pois ele se 
aproveita de momentos de fragilidade social, quando as pessoas estão mais propensas a seguir idéias que lhes 
parecem coerentes. Um dos instrumentos apontados pelo jornal, além da educação de valores, é a atenção com 
relação a “questão social” que atemoriza, mas ao mesmo tempo é reconhecida como um problema que precisa ser 
resolvido. Uma das maneiras é a legitimação da organização dos trabalhadores para expurgar os elementos 
estranhos – eram assim que se denominavam os comunistas em algumas notícias. Curiosamente, o pequeno 
operariado baiano era alvo de atenções, sendo que uma parte considerável estava atrelado ao Centro Operário, 
órgão que apoiava o jogo político das elites baianas durante a Primeira República.  
 
Discursos e práticas: Continuidades ou rupturas na “revolução” de 30 - Valfrido Viana (UFG) 
 
Esta comunicação pretende analisar a  revolução de 30, numa perspectiva historiográfica em autores  como Caio 
Prado Júnior, José Carlos Reis, entre outros. Destarte, desvelar o sentido da revolução ou golpe de 30 como 
processo de ascensão da burguesia capitalista ao poder em oposição as oligarquias rurais dominantes da Republica 
Velha. Neste sentido analisar os discursos e práticas inseridos e justificadores da tomada do poder pelos 
“revolucionários”, percebendo que interpretação e que prática  os conceitos como civilização, industrialização, 
identidade e modernização apregoados pelos diversos setores, como os militares, liberais, capitalistas e comunistas, 
engajados na revolução assumem no processo da revolução, e como a historiografia tem tratado a revolução, como 
ruptura social ou continuidade. Perceber como a “ revolução” surge como obra de  “revolucionários” ou 
reformadores do sistema a partir da insatisfação com o sistema político e econômico brasileiro, como a 
federalização liberal baseada na exportação, a exclusão de setores da burguesia e do exercito do poder, as raízes 
coloniais e o atraso do pais, e como as contradições do novo regime suscitadas no debate entre comunistas e 
intelectuais sobre o  modelo econômico implantado, o  capitalismo inglês sendo substituído pelo norte americano, a 
pratica do novo regime se autoritário ou totalitário, a industrialização como desenvolvimento do capitalismo, e 
ainda os discursos dos militares e  comunistas, numa perspectiva de projetos e intencionalidades da revolução 
como o aprimoramento das forças de produção para a  luta de classe como condição sui generis da implantação do 
comunismo,  ou apenas modelo econômico conduzido por gestores de um projeto capitalista. 
 

07 – ESTADO, CULTURA E ECONOMIA 
Coordenadora: Profª. Drª. Dulce Portilho (UEG) 

 
Políticas de modernização da agricultura na região Centro-Oeste do Brasil (1960-1980) - Pedro Henrique 
Marques Cardoso (UEG) 
 
O presente estudo objetiva realizar análise das políticas de modernização agrícola na região Centro-Oeste do Brasil, 
no período de 1960 a 1980. Neste período, a sociedade brasileira passou por intensas transformações, resultantes 
da instauração do regime militar no país e da crise política e econômica que a antecedeu. O cerrado, o eco-sistema 
característico da região Centro-Oeste, por muito tempo foi tido como impróprio para a agricultura em grande 
escala, em razão de seu solo, tido como pouco produtivo. A partir das inovações tecnológicas trazidas para região, 
mediante ações promovidas pelo governo federal, tornou-se uma das áreas geográficas mais produtivas do país. A 
política de modernização agrícola direcionada à região Centro-Oeste fez parte dos planos do Estado brasileiro, no 
sentido de aumentar a produção agrícola do Brasil. O presente trabalho baseia-se numa pesquisa em fontes 
documentais primárias, entre elas, os acervos da Fundação Brasil Central (FBC) - 1943-1968 - e da 
Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO) - 1968-1991. Estes documentos já se encontram 
em análise. O processo de busca a outros documentos vem se concretizando na medida em que a pesquisa vai 
tomando novos caminhos. 
 
Rodovia Transamazônica: a construção político-ideológica por meio da propaganda - Alessandra Regiane 
Sales (UEG) 
 
O presente trabalho refere-se à construção da rodovia Transamazônica (BR-230), que foi planejada para atravessar 
o Brasil de leste a oeste, pela região Norte do país, com vistas a garantir a saída de produtos brasileiros para o 
oceano Pacífico. Seriam mais de 400 mil km de estrada na selva, 6 mil ao todo, se incluídos aí dois trechos 
construídos na região Nordeste. Fazia parte do projeto, a transferência de população nordestina para zonas às 
margens da rodovia, mediante um plano de colonização dirigida: o sonho faraônico de um ditador, mergulhado na 
retórica de entregar uma "terra sem homens para homens sem terra". Dois milhões de homens e mulheres 



perseguiram este sonho. Com esta providência, o presidente militar Garrastazu Médici queria atenuar o conflito 
social em torno da questão agrária no Nordeste, além de reforçar os slogans do "Brasil grande" e do "milagre 
econômico" brasileiro. O resultado foi o milagre do crescimento da dívida externa e mais uma ferida profunda, 
ecológica e social, para o território. O trabalho abrange o período de 1970-1975 e refere-se ao espaço físico às 
margens do seu trecho entre Altamira e Itaituba, no Estado do Pará. O período em questão corresponde ao da 
construção da rodovia e ao processo migratório que lhe acompanhou. Levando em conta o cenário político e 
econômico do período, o trabalho tem em vista analisar a construção político-ideológica do regime militar, levada a 
efeito durante o governo Médici, mediante o exame de matérias propagandistas publicadas na imprensa periódica, 
difundindo a idéia que associa a Amazônia ao “Paraíso”, no intuito de convencer milhares de pessoas a se 
deslocarem para o meio da selva, em busca da esperança de uma vida melhor, ou mais justa. 
 
Fundação Brasil Central e a questão indígena entre Aragarças (GO) e Jacareacanga  
(PA) - 1943-1968 - Daniella Pereira de Araújo (UEG) 
 
No ano de 1937, instaurou-se no Brasil o regime ditatorial do Estado Novo, sob o comando do então presidente da 
República Getúlio Vargas. De imediato, ele lançou, pela impressa, uma campanha denominada Marcha para o 
Oeste, cuja principal finalidade era promover o povoamento e a ocupação econômica da região Centro-Oeste e, com 
isto, a sua integração política, econômica e cultural ao contexto nacional. Essa região encontrava-se, em grande 
parte, desconhecida do homem branco, sendo na época povoada por inúmeros grupos silvícolas que, em pouco 
tempo, viram suas terras serem ocupadas por homens ditos “civilizados”.  Em 1943, foi criada a Fundação Brasil 
Central - FBC, vinculada diretamente à presidência da República, no intuito de que viesse a servir de instrumento 
da ação direta do Estado sobre aquela região, no sentido de se atingir os objetivos acima mencionados. Durante a 
existência e atuação da Fundação Brasil Central – 1943 a 1968 -, verificaram-se diversas modificações estruturais 
na região Centro-Oeste do Brasil, especialmente no que se refere a sua ocupação populacional. O propósito desta 
comunicação é discutir a trajetória da FBC – como instrumento de intervenção do Estado -, relacionando-a com as 
transformações ocorridas no seio das sociedades indígenas, na área geográfica compreendida entre os rios 
Araguaia, Xingu e Tapajós, nos estados de Mato Grosso e Pará, território que atualmente abriga numerosas 
reservas e alguns parques indígenas, entre estes, os parques nacionais do Xingu e da Ilha do Bananal.   
 
Discurso e dominação sócio-cultural - Flávia Lorena Brito (UEG)  
 
O objetivo desta comunicação é discutir, através da “Carta sobre as coisas naturais de São Vicente”, do Padre José 
de Anchieta, escrita a 31 de maio de 1560, a violência possibilitada pelo discurso, dando enfoque ao processo de 
“glotofagia” praticado pelo padre. Esse conceito de glotofagia, desenvolvido por Calvet, designa os processos de 
destruição de uma língua, que é suprimida através da relação de dominação étnico-cultural, estando presente nos 
vários estágios de “construção” das nações ditas subordinadas, que passaram e passam por processos de 
colonização, sendo parte desse processo a imposição da língua dita superior: a do dominador. Buscamos aqui, 
através da análise da carta de Anchieta, demonstrar em que medida esse processo de glotofagia foi peça chave na 
representação feita do Brasil, como forma de construção de uma identidade que passa pelos ideais econômicos 
europeus de expansão comercial. Destacamos a re-nomeação e a comparação como formas de violência contidas 
no discurso do colonizador, discurso que vem sendo ainda reproduzido sob as mais diversas formas. Por essa via, 
vai sedimentando-se uma visão estereotipada do “outro”, sem que se tenha a consciência de que este “outro” é 
uma mera construção do “um”, construção possibilitada, em grande medida, pelo discurso. A criação e cristalização 
de estereótipos são entendidas por nós como sendo a sistematização da falsa consciência. Admitimos, ainda, que a 
linguagem é representação do real, sendo o real condicionado socialmente; a Análise do Discurso possibilita, assim, 
um olhar crítico sobre esse discurso, que condiciona o real e que é condicionado por ele. 
 
 
Estado e Modo de Produção Capitalista - Nildo Viana (UEG) 
 
O Estado capitalista não é um instrumento neutro que pode ser apropriado por qualquer classe social. O caráter 
capitalista do Estado se revela não através da identificação de quem está no governo mas sim na sua essência 
enquanto relação de dominação de classe. A dominação de classe, por sua vez, tem como razão de ser a 
exploração. Daí temos a ligação entre Estado e Modo de Produção. Esta relação, no caso específico da sociedade 
capitalista, foi teorizada de forma exemplar pela chamada “Escola Derivacionista”, cujos principais representantes 
foram Pierre Salama, Gilbert Mathias, Joachim Hirst, entre outros. Segundo esta escola, o Estado é derivado do 
modo de produção, o que mostra a relação indissolúvel entre ambos. Por conseguinte, em cada modo de produção 
existente, existe um estado correspondente. Tal tese, já enunciada por Marx, é aprofundada pelos representantes 
desta escola. No entanto, é preciso complexificar a noção de que o estado é derivado do modo de produção, isto é, 
é preciso ir além da Escola Derivacionista no sentido de perceber que o modo de produção é mais do que se 
entende normalmente como “economia”. O modo de produção é um conceito fundamental da teoria marxista, mas 
foi, tal como tantos outros, coisificado e transformado em fetiche, sendo o ponto de partida para a substituição dos 
seres humanos e da luta de classes por uma entidade metafísica chamada “economia”. Daí torna-se necessário 
discutir o conceito de modo de produção e, após isto, observar sua relação com o Estado, bem como suas mutações 
no decorrer da história do capitalismo. O modo de produção capitalista, uma vez compreendido, é a chave para se 
compreender o Estado Burguês e seu desenvolvimento histórico, nas suas várias formas assumidas. Assim se torna 



necessário compreender a dinâmica do modo de produção capitalista no decorrer da história para compreender as 
mudanças estatais. 
 

08 - ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS 
Coordenador: Prof. Dr. Revalino Freitas (UFG) 

 
DOE VIDA. DOE ÓRGÃOS. Um estudo sobre os transplantes de órgãos no Brasil contemporâneo (1997-
2006) - Laura Oliveira (UFG) 
 
Este trabalho pretende analisar a Legislação sobre Transplantes no Brasil, especialmente no que se refere à criação 
do Sistema Nacional de Transplantes. O interesse é o de buscar elementos que permitam visualizar a afirmação de 
uma concepção de corpo no Brasil contemporâneo. Também quer se investigar em que medida o Estado brasileiro 
exerce controle sobre os corpos individuais por meio das instituições de saúde.  Partimos da hipótese de que a 
legislação reflete o seguinte paradoxo: um alto grau de interferência e de controle das instituições sobre os corpos 
(o Estado atuando como fiscalizador, regulador e regulamentador do processo) coexiste com a atribuição de um 
alto grau de responsabilidade aos indivíduos. Isso fica mais claro ao cruzarmos os discursos expressos na 
Legislação aos veiculados na campanha DOE VIDA. DOE ÓRGÃOS, cujo objetivo é incentivar doações.  Esse 
discurso focaliza a idéia da atuação espontânea do possível doador e das possibilidades de realizações futuras para 
o receptor. Os argumentos coincidem com a lógica das sociedades industrializadas: o transplante como uma 
alternativa para viver mais e melhor, como uma conquista da ciência que pode propiciar o prolongamento da vida 
do vivo e garantir a perpetuação da memória do morto.  Nesta comunicação, pretende-se discutir o paradoxo 
enunciado, utilizando como fontes de análise a legislação de transplantes e a narrativa da campanha do Ministério 
da Saúde. 
 
Do fundamental na Educação Escolar do Estado ao Fundamental na Educação do MST - Rosivaldo Pereira 
de Almeida (UFG) 
 
Na LDB logo no art. 1º resolve que a educação abrange processos formativos e a escolar, deverá vincular-se ao 
mundo do trabalho e a pratica social, e se desenvolve por meio do ensino em instituições próprias. Embora haja 
diversidade no que se refere às teorias pedagógicas, percebi a partir da minha experiência em várias instituições de 
ensino público e privado nos níveis fundamental e médio que, o que prevalece é a ênfase do ensino que prepara o 
alunado para o mercado de trabalho e vestibulares. Já no que se refere aos movimentos sociais e entre eles o MST 
como o maior movimento de luta pela democratização da terra e a propriedade social do país, a educação está 
voltada para o “desenvolvimento onilateral do ser humano”, ou seja, a partir da práxis educativa que se dá no 
próprio movimento “não - formalmente” os “sem terra” passam por este processo de formação humana 
apreendendo novos valores em uma consciência de crítica ao modelo de sociedade vigente. O que se pretende 
nesta comunicação é expor análises comparativas dessas duas realidades imanentes ao processo histórico 
educativo.  
 
América para quais Americanos? Um estudo da Revista "Em Guarda". (1942-1945) - Carlos Alexandre 
Barros Trubiliano (UFG)  
 
O período que antecede a segunda guerra mundial foi marcado pela aproximação dos governos latino-americanos 
com os Estados Unidos e sua política de “boa vizinhança”, que visava à colaboração econômica e militar com os 
países periféricos, objetivando impedir a influência européia na região e a manutenção de seu domínio político no 
continente. Para tanto, o governo dos EUA, utilizou-se de varias vias de comunicação com a América - Latina: 
filmes, músicas, desenhos, histórias em quadrinhos, instrumentos utilizados para expressar suas diretrizes. Nesse 
contexto, o governo Norte - Americano, cria a revista "Em Guarda Para a defesa das Américas", distribuída pelo 
Bureau de Assuntos Interamericanos, tem em suas páginas “de esforço de guerra” o papel de divulgar e reforçar as 
orientações do Império para com a América Latina. 
 
Políticas Públicas e tempo de trabalho: o caso das férias - Revalino Antonio de Freitas (UFG) 
 
A legislação trabalhista no Brasil, estabelecida através da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), institucionalizou 
um sistema de relações de trabalho, ao mesmo tempo rígido e flexível, permitindo ao capital burlar a legislação e 
prolongar o tempo de trabalho em suas diversas modalidades. Com isso, os mecanismos que protegem os 
trabalhadores são os mesmos  que permitem uma flexibilização das relações entre capital e trabalho. A presente 
comunicação pretende analisar esse caráter da legislação através do alongamento de uma das modalidades do 
tempo de trabalho — no caso, a duração anual, decorrente da redução das férias — e como essa estratégia permite 
ao capital utilizar tal mecanismo para ampliar a taxa de mais-valia, enquanto intensifica a degradação das 
condições de trabalho.  
 

09 - INTELECTUAIS, MARXISMO E QUESTÃO AGRÁRIA 
Coordenador: Prof. Dr. João Alberto da Costa Pinto (UFG) 

 
Espinoza – Teoria e Política - Lorena Nunes de Souza (UFG) 



 
O estudo em questão se propõe analisar os fundamentos da teoria política de Espinosa a partir de sua intensa 
participação no contexto de esplendor e contradições que envolviam a República holandesa. Para tanto, pretende-
se realizar um estudo analítico de alguns autores como Roger Scruton, Marilena Chauí, Paul Zumthor, sem perder 
de vista, é claro, as obras elementares de Espinosa. O fim último é relacionar, dentro de uma perspectiva 
cronológica, importantes eventos políticos, culturais e religiosos do Estado holandês com a produção teórica de 
Espinosa.Baruch de Espinosa (1632 – 1677) nasceu e viveu em Amsterdam, participou ativamente da vida política 
e cultural dos Países-Baixos. O século XVII holandês, correntemente denominado “Século de Ouro” representou um 
período de grande vitalidade e prosperidade da burguesia mercantil e financeira dos Países-Baixos. Foi a primeira 
nação européia a adotar a República e também uma das mais desenvolvidas economicamente. Após a 
independência, o poder político passa às mãos da burguesia e partidários de tendência liberal representados pelo 
Grande Pensionário Johannes de Witt em detrimento da Casa de Orange. Até 1672, quando De Witt é brutalmente 
assassinado e este último retoma o poder. Amigo de De Witt, Espinosa participou intensamente de toda tensão 
política encerrada na república holandesa. Nesse ínterim escreveu grande parte de sua obra entre elas seu Tratado 
Teológico-Político, colocando Igreja e Estado em seus devidos lugares e preocupando-se com a questão da violência 
política justificada pela fé. Sua integração na cultura holandesa se fez no momento em que conflitos sócio-
econômicos nos Países-Baixos se mostravam mais acirrados, mas era também a fase de maior grandeza intelectual 
e artística.  
 
MARX: defensor ou crítico do Estado? - Júlia Sebba Ramalho (UFG) 
 
A presente comunicação tem por objetivo discutir a questão do Estado na obra marxiana. O autor nunca escreveu 
uma obra específica onde podemos encontrar de forma densa e detalhada um tratado sobre o Estado, no entanto, 
ao longo de seus escritos nos deparamos com teses gerais sobre o referido tema. O Estado é sempre tratado em 
seu envolvimento necessário com a propriedade privada, como um lócus onde se assegura através de leis, 
disposições executivas e força militar o domínio econômico de uma classe sobre outra. Em Marx, o âmbito público 
não é visto como instrumento de garantia da vontade de todos, mas sempre como mediação de interesses 
particulares, de classe. Nesse sentido só é necessário para garantir a exploração, e assim o foi em todas as épocas 
históricas. O Estado deve, pois, ser eliminado radicalmente da vida social, pois a existência do mesmo na sociedade 
capitalista significa exploração econômica, jurídica e política da classe burguesa sobre a classe operária. A queda do 
sistema do capital não visa um novo modelo de Estado, e nem tampouco se faz por meio da via estatal. Pelo 
contrário, uma revolução que visa efetivamente uma sociedade livre de exploração, de maneira alguma necessita 
possuir uma organização político-estatal. Onde não há interesses conflitantes as decisões podem ser tomadas 
coletivamente, sem aparelhos hierárquicos, de repressão e dominação. Analisar as críticas de Marx ao Estado 
ajuda-nos a compreender o projeto comunista e a esboçar uma possível organização autônoma dos trabalhadores. 
É precisamente esse aspecto que buscaremos analisar na presente comunicação. 
 
Socialismo Humanista em Erich Fromm - André de Melo Santos (UEG) 
 
Erich Fromm(1900-1980), psicanalista, participou nos anos 20 da Escola de Frankfurt, tendo trabalhos relevantes 
na aproximação da psicanálise ao instituto. Seus trabalhos têm uma preocupação com o a inquietação do homem 
na sociedade capitalista. Partindo de um conceito de ‘‘Natureza Humana” Fromm propõe um tipo de socialismo 
denominado humanista, neste  trabalho discutiremos este socialismo e seus problemas. 
 
O marxismo e a questão agrária - Antônio Gonçalves Rocha Júnior (UFG) 
 
Os clássicos do marxismo discutem pontos fundamentais para a compreensão do problema agrário. Marx não 
desenvolveu um programa agrário em sua obra teórica, o que levou a diversas interpretações “revisionistas” 
sustentadas em uma suposta análise “marxista” ou “socialista”. Claro que esta discussão sobre a agricultura ocupou 
um papel importante em sua obra teórica. Vemos um desdobramento sobre o assunto em vários de seus textos. 
Engels, o grande colaborador de Marx, também nos proporcionou análises brilhantes sobre o problema agrário. “A 
Guerra Camponesa na Alemanha”, “A Marca”, são obras fundamentais do marxismo. No início do século XX, 
Kautsky, lançou um brilhante livro, “A Questão Agrária”. Essa obra complementou vários aspectos a teoria marxista 
sobre o problema em questão. A obra abriu importantes debates. Lênin polemizou com Kautsky, com os 
“populistas” e suas posições reformistas. O desenvolvimento teórico dessa batalha foi a obra, “O Desenvolvimento 
do Capitalismo na Rússia”, que serviu para a conformação de um “programa agrário” marxista para o Partido 
Bolchevique. Os comunistas chineses também deram importantes contribuições para o debate. Mao Tse-Tung 
demonstrou a importância do campesinato enquanto força política nas semi-colônias. A experiência da Revolução 
Cultural permitiu a reflexão de vários problemas teóricos, como os da aliança operário-camponesa, o antagonismo 
entre campo e cidade, entre outros. Essa síntese teórica discute o papel da estrutura agrária nos clássicos do 
marxismo, na tentativa de apoiar a consolidação de uma base teórica marxista para os novos movimentos 
camponeses surgidos no Brasil. 


