
 
 
Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais  
Mestrado e Doutorado Acadêmico em História, Política e Bens Culturais 

 
Disciplina: Sociologia das Forças Armadas 
Professores: Celso Castro (FGV CPDOC), Helena Carreiras e Cristina Rodrigues da Silva (IDN) 
Período: 2021.2 

Horário: Terças-feiras, 14-18h, entre 14/9 e 23/11/2021 
Carga Horária: 30h  
 
Ementa 
O curso, oferecido em parceria com o Instituto da Defesa Nacional de Portugal (IDN),   pretende 
promover a reflexão sobre a relação entre Forças Armadas, Estado e Sociedade, 
compreendendo as transformações, organização e dinâmicas internas e externas das 
instituições militares, e os seus impactos e desafios num mundo em mudança. A reflexividade 
nos estudos sobre Forças Armadas também será abordada. Ao lidar com a produção científica 
nas áreas das ciências sociais e estudos militares, o curso analisará as relações civis-militares a 
partir de uma série de questões centrais, que incidem sobre a relação entre o Estado e os 
militares, o processo de tomada de decisão política sobre a ação militar,  a integração de gênero, 
a cultura organizacional, os recursos humanos e desafios sociais e organizacionais que as Forças 
Armadas enfrentam hoje.   Participarão também, como convidados, especialistas nas áreas do 
conhecimento conexas com as temáticas do curso.   
 
Observações:  

1. O curso será totalmente realizado ao vivo, através da plataforma Zoom. 
2. Durante as aulas os alunos devem manter seus vídeos ligados.  
3. Para a comunicação durante o curso, bem como para a disponibilização de textos e 

envio de trabalhos será usado exclusivamente o ambiente virtual de ensino da FGV, o 
eclass.  

 
Programa das aulas 
 

Aula Data Tema 

1 14/9 Apresentação do curso (apenas primeiro horário, 14-16h Brasil e 18-
20h Portugal) 

2 21/9 Militares, Democracia e Poder Político    
Nuno Severiano Teixeira e Eliézer Rizzo de Oliveira  

3 28/9 A reflexividade nos estudos sobre as Forças Armadas 
Helena Carreiras e Celso Castro 

    Não haverá aula nos dias 5/10 e 12/10 (feriados Portugal e Brasil) 

4 19/10 Missões de paz e Resolução de conflitos 
Carlos Branco e Adriana Marques 

5 26/10 Género e Família na instituição militar 
Cristina Rodrigues da Silva, Maria Cecília Adão e Sílvia Monnerat 

 

    Não haverá aula no dia 2/11 (feriado) 

6 9/11 Ensino e Carreira Militar 
Fernando Bessa, Luís Malheiro e Ana Penido 

 



7 16/11 Forças Armadas, Estado e Sociedade   
 Helena Carreiras, Cristina Rodrigues da Silva e Celso Castro 

8 23/11 Apresentações das propostas de trabalho dos alunos. Balanço e 
encerramento do curso 

 
 
Bibliografia  
A bibliografia será disponibilizada em breve. 
 
 


