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Pensamento político brasileiro contemporâneo

O curso de curta duração “Pensamento político brasileiro
contemporâneo” oferecerá uma visão panorâmica acerca dos principais
temas e/ou problemas debatidos no país desde a redemocratização,
aberta em 1985, até o golpe de 2016. Em especial, privilegiaremos as
análises sobre os períodos governativos do Partido dos Trabalhadores
(PT), entre 2003 e 2016, na tentativa de traçar alguns aspectos



temáticos e/ou problemáticos que constituem o cerne do que chamamos “pensamento
político brasileiro contemporâneo”, quais sejam: 1) os conflitos sociais protagonizados pelas
classes componentes da sociedade brasileira contemporânea; 2) dilemas econômicos e
redistributivos surgidos no curso deste processo; e 3) a Constituição de 1988 e o golpe de
2016: impactos na estrutura político-jurídico-institucional do Estado brasileiro.
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