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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo serão discutidos o Estado imperial escravista, o Estado repu-
blicano, o Estado oligárquico, a República varguista, a República democrática 
entre as ditaduras, a ditadura civil-militar e o Estado brasileiro nos últimos 
anos: retorno à democracia, o Estado neoliberal no Brasil e o Estado social-
desenvolvimentista.

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

 DURAÇÃO: 
5 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • O Estado brasileiro começou na contramão de todos os seus 

vizinhos continentais. Formou-se a única monarquia em meio a 
todas as repúblicas existentes.

 • Os imperadores do período monárquico criaram e mantiveram 
um quarto poder que estava acima dos demais: o Poder Mode-
rador.

 • Os primeiros anos da República no Brasil foram marcados pelas 
oligarquias e pelo coronelismo.

 • A República sofreu vários golpes de Estado, impondo-se ditadu-
ras e colocando em risco a democracia.

 • O Estado brasileiro vivencia o projeto democrático representati-
vo e caminha rumo ao amadurecimento desse projeto.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Legitimidade do poder e democracia. 

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

Poder, política e estado no Brasil
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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

O Estado brasileiro, a partir da independência do Brasil, em 1822, se firmou 
como uma monarquia constitucional (páginas 141 e 142). Por pressão dos 
deputados brasileiros e das elites, Dom Pedro I foi obrigado a promulgar a 
Constituição, que se deu em 1824. O monarca, no entanto, tinha sido educado 
para ser imperador absolutista e o simples ato de promulgar uma Constitui-
ção o desagradava. Tanto que ele interferiu na elaboração dessa Carta Magna 
desde suas primeiras linhas. Para garantir seu poder, Dom Pedro criou um 
quarto poder, o Poder Moderador, que estava acima dos outros três. Com ele 
o monarca poderia nomear integrantes do Conselho de Estado e do Senado, 
escolher os membros do Supremo Tribunal de Justiça, dissolver a Câmara dos 
Deputados e utilizar as Forças Armadas quando achasse conveniente para 
manter a segurança do Império. No período regencial, instável politicamente 
e permeado de revoltas de caráter social, o governo criou a Guarda Nacional, 
com a intenção de conter as insatisfações populares, e nomeou os grandes 
proprietários de terras “coronéis” dessa guarda. Desse modo, esses coronéis 
poderiam formar pequenas milícias (jagunços) para combater movimentos 
pontuais. Brasil e Estados Unidos talvez tenham sidos os únicos países do 
mundo nos quais a escravidão coexistiu com uma Constituição liberal. Isso 
é um paradoxo, pois a constituição liberal prega que todos os homens são 
livres e iguais perante a lei, e a escravidão é uma negação desses princípios. 
No Brasil, a escravidão era um dos elementos que alicerçava a monarquia. 
Assim, a monarquia caiu um ano depois do fim da escravidão (1889). A Re-
pública, proclamada em 1889, era democrática. Essa democracia, no entanto, 
era restrita somente àqueles que possuíam determinada renda, maiores de 
21 anos e alfabetizados (página 142). Em seus primeiros anos essa Repú-
blica era oligárquica (páginas 143 e 144), ou seja, atendia aos interesses de 
determinados grupos. As oligarquias que detinham o poder político eram dos 
cafeicultores paulistas e dos pecuaristas mineiros. No revezamento do po-
der, as oligarquias se alternavam e impediam o acesso de representantes de 
outros estados. Por causa dessa característica, essa política ficou conhecida 
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como política do café com leite. Suas características mais notáveis são: a não 
diferenciação do que é público e do que é privado, os coronéis como chefes 
do poder local, o voto de cabresto e as fraudes eleitorais, já que o voto era 
aberto e censitário. 

AULA 2

Essa situação política perdurou até 1930, quando uma revolução tenentista 
promoveu um golpe de Estado e colocou o gaúcho Getúlio Vargas no poder 
(páginas 144 e 145). Embora a ascensão de Vargas ao poder tenha causado o 
fim da política do café com leite, não significa necessariamente que a situação 
política do país tenha melhorado. As oligarquias não perderam de todo o seu 
poder, somente entraram em acordo com o novo governo, exceto a paulista, 
que exigia uma nova Constituição que atendesse aos seus interesses que, em 
parte, eram diferentes dos demais estados da federação, o que levou a uma 
das maiores guerras civis ocorridas no Brasil: a Revolução Constitucionalista 
de 1932. Vargas chegou ao poder devido ao enfraquecimento econômico dos 
cafeicultores paulistas diante da crise mundial ocorrida pela quebra da Bolsa 
de Valores de Nova York, um ano antes. A situação serviu de lição para que o 
Brasil modernizasse sua estrutura política e econômica. Vargas criou a Com-
panhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, a Fábrica Nacio-
nal de Motores (fabricante dos caminhões FNM ou “fenemê”) e a Hidrelétrica 
do Vale do São Francisco. Além disso, criou órgãos estatais como o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Conselho Nacional de Petróleo, 
o Instituto do Açúcar e do Álcool, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comér-
cio, e o Ministério da Educação e Saúde. Duas características marcantes da 
ditadura varguista foram a censura (criou o DIP – Departamento de Impren-
sa e Propaganda, responsável por censurar tudo o que fosse “nocivo” ao seu 
governo e a Hora do Brasil, que apresentava as conquistas sociais e políticas 
de seu governo) e o populismo, marcado por uma aproximação das classes 
populares e a concessão de diversos benefícios aos trabalhadores. Essa po-
pularidade demonstrava a astúcia getulista para desenvolver uma política de 
compromisso e conciliação (páginas 145 e 147). Ele, até hoje, é chamado de 
“Pai dos Pobres” e “Salvador da Pátria”. 

AULA 3 E 4

O primeiro período democrático brasileiro ocorreu entre dois golpes de Estado. 
O primeiro foi o que tirou Getúlio Vargas do poder, em 1945 (páginas 147 a 149). 
O segundo foi o que tirou João Goulart do poder em 1964. Vargas ainda volta-
ria ao poder nesse período, porém por meio do voto, devido à sua popularidade 
e apoio dos trabalhadores. Juscelino Kubitscheck de Oliveira tinha como lema 
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de campanha “50 anos em 5”, pois pretendia modernizar o parque industrial 
brasileiro, abrindo as portas ao capital estrangeiro e às multinacionais. Além 
disso transferiu a capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, no coração do 
país. Jânio Quadros, que governou por poucos meses, fez um governo polêmi-
co, em que proibiu o uso de biquínis em lugares públicos e as rinhas de galo 
(locais de aposta onde os animais brigavam). Sua atitude mais controversa foi 
agraciar o líder guerrilheiro Che Guevara com a mais alta condecoração dada 
a um estrangeiro. Com sua renúncia, deveria assumir seu vice, João Goulart, 
o Jango. Os militares articularam para que ele não assumisse, tentando insta-
lar o Parlamentarismo no Brasil e, assim, diminuir os poderes de Jango. Com 
o fracasso desse plano e comandados pelo marechal Humberto de Alencar 
Castelo Branco e apoiados pelos estadunidenses, os militares proclamaram o 
Golpe de Estado em março de 1964. Deste ano até 1985 (página 150), o país 
foi governado por militares que não eram eleitos pelo povo. O objetivo declara-
do do golpe foi frear a anarquia e a insegurança que levariam o país ao comu-
nismo e deter a inflação. O objetivo não declarado, contudo, era abrir espaço 
político para maior acumulação capitalista no Brasil, dando primazia ao capital 
internacional industrial e financeiro, preferencialmente norte-americano. Este 
período se dividiu em três fases: o golpe e a organização do governo estabe-
lecido, o endurecimento do regime e o processo de democratização lenta e 
gradual. Só dois partidos poderiam concorrer às eleições: o MDB (Movimento 
Democrático Brasileiro) e a ARENA (Aliança Renovadora Nacional). Como em 
qualquer ditadura, havia censura aos meios de comunicação, exílio para os 
considerados subversivos, prisões baseadas em boatos sem comprovação, 
tortura e morte. O governo, para burlar a Constituição, governava por meio 
de Atos Institucionais, os famosos Ais, onde o mais perverso foi o AI-5 (pági-
na 151), que cassava os civis da população, os mandatos parlamentares e o 
fechamento do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câ-
maras Municipais, limitava os poderes do Judiciário, prendia sem mandatos 
e suspendia habeas corpus em crimes contra a “segurança nacional”. Com 
investimentos maciços em infraestrutura e a construção das chamadas obras 
faraônicas, o governo atingiu metas de emprego e controle de inflação. Foi o 
chamado milagre brasileiro (páginas 152 e 153).

AULA 5

Instabilidade política e econômica marcaram os primeiros anos da volta à 
democracia (página 153). Tancredo Neves foi eleito por um colegiado e não 
diretamente. Morto por uma doença, seu vice José Sarney assumiu. Para 
conter a inflação, Sarney criou vários planos econômicos e todos se revela-
ram um fracasso. Fernando Collor de Melo foi eleito na sequência, mas após 
dois anos de mandato sofreu um impeachment devido aos escândalos de 
corrupção de seu governo, delatados pelo irmão, e à impopularidade de seu 
plano econômico de bloquear investimentos financeiros e poupança dos bra-
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Os alunos deverão responder à questão do tópico Cenário do Estado no Brasil 
(página 156) ou o professor poderá, ainda, elaborar um questionário para veri-
ficar se as expectativas de aprendizagem foram atingidas.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

sileiros. Seu vice, Itamar Franco, assumiu a presidência e nomeou Fernando 
Henrique Cardoso para o Ministério da Economia. O sociólogo criou o pla-
no real e, com ele, o Brasil voltou a crescer economicamente. FHC foi eleito 
presidente em dois mandatos consecutivos e inaugurou o Estado neoliberal 
no Brasil (página 154), privatizou estatais; derrubou algumas barreiras para 
a entrada de produtos importados, desde linhas de costura a automóveis e 
máquinas pesadas; permitiu a livre atuação dos bancos; alterou os contratos 
de trabalho, permitindo uma maior negociação entre patrões e empregados; e 
incentivou a criação de escolas particulares em todos os níveis da educação. 
Se o governo FHC garantiu certa estabilidade econômica, o mesmo não se 
pode dizer da questão social, onde o controle rígido dos salários levou a maior 
parte da população brasileira a viver em ascendente precariedade. Com a elei-
ção de Luís Inácio “Lula” da Silva à presidência (páginas 154 e 155), em 2003, 
o Brasil viveu uma fase social-desenvolvimentista, pois ele ampliou os progra-
mas assistencialistas e as políticas de redistribuição de renda às famílias que 
viviam em situação precária. Houve também redução da inflação e criação de 
empregos estáveis, que possibilitaram a expansão do consumo a uma parce-
la da população estimada em 30 milhões de pessoas. Os programas sociais 
paternalistas dos governos Lula e Dilma Rousseff geraram renda mínima a fa-
mílias que viviam em situação de extrema pobreza. No entanto, não iam além 
disso, não permitiam dar trabalho aos desempregados ou infraestrutura para 
que desenvolvessem alguma forma de sustento de suas famílias. Além disso, 
tais programas não são conquistas sociais definitivas e podem ser extintos 
ou por outros governantes ou por períodos de crise financeira.


