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Neste capítulo serão discutidas as primeiras formas de Estado (o Estado ab-
solutista e o Estado liberal), as formas de Estado no século XX (o Estado sovi-
ético, o Estado fascista, o Estado de bem-estar social e o Estado neoliberal) e 
as formas de Estado no século XXI.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 2a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Diversos tipos de Estado começaram a surgir no fim da Idade 

Média e surgimento do capitalismo.
 • Os Estados absolutistas eram monarquias em que o poder ab-

soluto estava centralizado nas mãos do soberano.
 • O Estado liberal surgiu através de princípios iluministas propos-

tos por filósofos como Montesquieu e economistas como Adam 
Smith. Nele, o Estado não intervém na economia.

 • O Estado soviético determina a estatização de propriedades, 
terras e indústrias, impondo pela força seus ideais e seus go-
vernantes.

 • O Estado fascista também era uma ditadura, mas ao contrário 
do soviético, estimulava a produção, o trabalho e o lucro.

 • O Estado de bem-estar social, como o nome já diz, pregava o 
bem-estar dos indivíduos de determinada sociedade e baseava 
a economia no consumo dos indivíduos.

 • O século XXI é caracterizado pela crescente expansão chinesa, 
política e econômica.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
As diferentes formas de Estado.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa.
 • Giz ou marcadores para quadro branco. 

Poder, estado moderno e democracia
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PREPARAÇÃO

As Ciências Sociais são, a seu modo subjetivo de analisar, formadoras de opi-
nião. Atividades como debates, análises, resenhas de filmes e seminários são 
fundamentais para o exercício da opinião. É importante, porém, que os alunos 
associem suas opiniões a argumentos válidos. 

AULA 1

No período conhecido como Baixa Idade Média, que vai do século X ao XV, 
os reis começavam a perder poder político devido à fragmentação política e 
descentralização do governo. Os nobres tinham muito poder dentro de seus 
feudos e isso ameaçava a soberania do rei. Após as Cruzadas (expedições mi-
litares de caráter religioso) e os frequentes saques dos cavaleiros medievais 
aos reinos e cidades orientais, uma nova classe social começava a se formar: 
a burguesia. Eram mercadores e comerciantes que vendiam os seus produtos 
de feudo em feudo, ou banqueiros que emprestavam dinheiro a juros (usu-
ra). A burguesia começava a acumular poder econômico, mas não conseguia 
poder político, pois esbarrava nos interesses da nobreza. Pensando nisso, 
muitos burgueses começaram a apoiar os reis que desejavam retomar suas 
terras, unificar o reino, diminuir o poder da nobreza e centralizar o poder na 
sua pessoa. Através de disputas políticas e até mesmo guerras, esses reis re-
tomaram o controle político de seus reinos e centralizaram o governo na sua 
pessoa. Formaram-se os Estados nacionais absolutistas (páginas 122 e 123). 
Entre eles Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Este último, sob o governo 
do rei Luís XIV, foi o exemplo máximo de monarquia absolutista. Luís XIV de-
clarava: “O Estado sou eu”. Filósofos e intelectuais da época como o inglês 
Thomas Hobbes e o francês Jacques Bossuet apoiavam o absolutismo como 
o do “Rei-Sol” Luís XIV. O absolutismo colocava um fim no feudalismo e trans-
formava a nobreza numa aristocracia rural. Embora a burguesia tenha atingi-
do a maior parte de seus objetivos com o advento do absolutismo, continuava 
ainda com praticamente nenhum poder político e muito menos privilégios. 
Tanto que na França de Luís XIV ela pertencia ao terceiro estado (a classe 
social que abrigava trabalhadores urbanos, servos camponeses e pobres). O 
Estado liberal (página 123 e 124) surgiu na segunda metade do século XVIII 
como reação ao absolutismo, tendo como valores primordiais o individualis-
mo, a liberdade e a propriedade privada. O princípio filosófico que norteou 
esse Estado liberal foi o Iluminismo, que pretendia acabar com a ignorância e 
o fanatismo religioso. O filósofo francês Montesquieu, propunha dividir o po-
der em duas instâncias, Executivo e Legislativo, em oposição ao absolutismo. 
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O liberalismo econômico desse Estado foi determinado por pensadores como 
o economista escocês Adam Smith, que acreditava que o Estado jamais deve-
ria intervir na economia, criando um “laissez-faire, laissez-passer” (deixa fazer, 
deixa passar). Convém lembrar que o capitalismo resultante da Revolução 
Industrial estava a pleno vapor e grandes conglomerados de empresas (hol-
dings e trustes) necessitavam cada vez mais de matérias-primas e mercados 
consumidores, conseguiram isso colonizando e explorando os continentes 
africano e asiático, suas riquezas e suas gentes. A competitividade entre as 
nações e a partilha do continente africano foram dois motivos para a eclosão 
da Primeira Guerra Mundial.

AULA 2

Nas primeiras décadas do século XX (páginas 124 e 125), o Estado liberal já 
não respondia aos anseios das sociedades capitalistas, primeiro devido à Pri-
meira Guerra Mundial e segundo, devido à crise financeira que se abateu no 
mundo após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. O Estado soviético 
(página 125) apavorava os donos do capital do mundo inteiro, pois estatizava 
toda a indústria e tornava toda a terra produtiva em propriedade do Estado. A 
religião deu lugar à repartição pública. Sob o comando de Josef Stalin o Esta-
do soviético cresceu e ameaçou a democracia e o capitalismo, impondo pela 
força seus ideais e seus governantes. Para fazer frente ao Estado soviético, 
surgiu o Estado fascista (páginas 125 e 126). Também era uma ditadura, mas 
apoiava o trabalho, o capital, o lucro e o crescimento econômico e militar. Seu 
nome se deve ao “fascio” ou feixe de trigo, símbolo do fascismo italiano. De 
1920 a 1940 a Europa viu surgir o fascismo italiano de Benito Mussolini, o 
nazismo alemão de Adolf Hitler, o franquismo espanhol do general Francisco 
Franco e o salazarismo português de Antonio Salazar. O nazifascismo foi der-
rotado com a Segunda Guerra Mundial, mas suas ideias e ideais permanecem 
entre alguns grupos até hoje. 

AULA 3

O economista inglês John Maynard Keynes formulou as bases do Estado de 
bem-estar social (páginas 126 e 127) (Welfare State) ou simplesmente Estado 
social, que tinha como finalidade e característica básica a intervenção estatal 
nas atividades econômicas, regulando-as e subsidiando-as, executando gran-
des obras e investimentos em infraestrutura, visando geralmente o bem-es-
tar da população. Keynes pregava que o consumo indiscriminado era a única 
forma de manter a roda da economia girando. A partir da década de 1970, 
com a crise mundial do petróleo, houve uma necessidade de mudança na 
organização estatal causada, sobretudo, por desemprego nos países desen-
volvidos, greves generalizadas e aumento da dívida externa dos países em de-
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senvolvimento. Analistas atribuíram a crise aos gastos excessivos dos Esta-
dos com políticas sociais. Por causa disso o bem-estar dos cidadãos deveria 
ficar por conta deles mesmos. Defendia-se o Estado mínimo, com o mínimo 
de intervenção estatal na vida das empresas e dos indivíduos. Assim nasceu 
o Estado neoliberal (página 127), no qual as expressões mais claras foram os 
governos da primeira ministra britânica Margareth Thatcher e do presidente 
dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Os neoliberais enfatizavam as ideias de 
que era necessário dispor de mais rapidez para tomar decisões no mundo dos 
negócios e de que o capital privado precisava de mais espaço para crescer. 
O que se viu foi o domínio de grandes corporações nas ações do Estado, e as 
questões políticas passaram a ser dominadas pela economia. 

AULA 4

Segundo o sociólogo polonês Zigmunt Bauman (página 128), o atual período 
é uma fase em que o poder local se vê continuamente enfraquecido diante 
das decisões econômicas determinadas em nível global, destituindo as so-
ciedades nacionais de autonomia sobre seu próprio destino. É a irrelevância 
do político em detrimento da supremacia do econômico. Existem países que 
ainda mantém o Estado de bem-estar, como Suécia, Noruega, Dinamarca, Fin-
lândia e Islândia. O foco da atenção, no entanto, volta-se para o modelo chinês 
que, apesar de ser um Estado comunista, cresce em termos econômicos a 
cada ano: país comunista com economia capitalista forte. A Arábia Saudita 
mantém-se como monarquia absolutista teocrática. Os partidos políticos são 
proibidos e não existem eleições para cargos políticos. Suas leis estão escri-
tas no Alcorão e suas práticas morais e éticas, na Suna. O petróleo é a base 
da sua economia.

Os alunos deverão responder às questões do tópico Cenário do Estado mo-
derno (página 129) ou o professor poderá, ainda, elaborar um questionário 
para verificar se as expectativas de aprendizagem foram atingidas. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


