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Esta tese tem como objetivo principal analisar o processo de montagem e desmontagem
de um projeto de pós-graduação em Estudo de Problemas Brasileiros, desenvolvido na
UERJ em meados dos anos 70, que visava a socialização política dos jovens na
ideologia do regime militar. A UERJ foi berço para o desenvolvimento dos cursos de
Especialização e Mestrado em EPB, que sobreviveram até os primeiros anos do regime
democrático, nos anos 80. Defende-se nesta tese que a pós-graduação em EPB da UERJ
expressa o transplante de um projeto de Mestrado em EPB criado na Escola Superior de
Guerra e fundamentado na Doutrina de Segurança Nacional, com vistas a garantir a
reprodução da ideologia do regime militar, através da projeção sobre o campo
educacional-universitário. Para compreender o referido processo de transplante, com
seus respectivos interesses, mostrou-se necessário explicitar as relações de colaboração
existentes entre autoridades da UERJ e da ESG a partir dos anos 60 e as próprias
condições de possibilidade para a UERJ, e não outra universidade, ter sido palco para o
estabelecimento dessas relações e do desenvolvimento da única experiência de pósgraduação stricto sensu em EPB no Brasil. Esta tese sustenta-se sobre a análise de
fontes primárias relativas aos cursos de Especialização e Mestrado em EPB da UERJ e
aos cursos desenvolvidos na ESG no início dos anos 70. Fontes secundárias também
foram importantes para remontar a história da UERJ, do regime militar e do Estudo de
Problemas Brasileiros no país. O marco temporal deste estudo compreende cerca de
duas décadas, indo do final dos anos 60, quando as relações entre civis e militares da
UERJ e ESG começaram a ser tecidas, até o final dos anos 80, quando foram extintos os
cursos de Especialização e Mestrado em EPB na UERJ.

