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Ementa
Em Origens sociais da ditadura e da democracia, Barrington Moore distingue três vias
historicamente realizadas pelos países rumo à modernidade industrial: a da revolução burguesa, que
implementou democracias parlamentares; a da revolução camponesa, que levou a regimes socialistas e,
finalmente, a via da modernização conservadora. A presente disciplina pretende testar o rendimento dessa
categoria para a compreensão do processo histórico brasileiro entre a instauração da República e a
ditadura de 1964. Para isso, debaterá com a produção historiográfica e sociológica que mobilizou a
formulação de Moore, tanto aquela já tornada clássica (como Luiz Werneck Vianna), quanto a elaborada
em anos recentes (Rodrigo Patto, por exemplo). Serão abordados aspectos da modernização conservadora
brasileira, como a industrialização e os novos padrões de consumo; a migração e a urbanização; a
complexificação do aparato estatal e o alargamento da atuação do Estado; as mudanças na relação do
poder político com as classes sociais; a emergência e a consolidação do sistema de ensino e da indústria
cultural. Em síntese, o curso pretende fazer um balanço do primeiro centenário da experiência republicana
brasileira tomando a transição da sociedade tradicional para a moderna como fio condutor.
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