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EDUCAÇÃO 
QUE ACONTECE 

Poder, Política e Estado no Brasil 

Por mais de 300 anos, enquanto na Europa constituíam-se Estado absolutista e depois liberais, 

o Brasil permaneceu como colônia de Portugal – portanto, submetido ao Estado português. Com a 

independência, em 1822, instituiu-se no Brasil um Estado monárquico do tipo liberal, mas com uma 

contradição imensa, que perduraria por mais 66 anos: a escravidão. Após a proclamação da 

República, em 1889, o Estado brasileiro assumiu diferentes feições ao longo do tempo, 

caracterizando-se como oligárquico, ditatorial ou liberal, sempre à sombra do poder dos militares, 

cujas intervenções e golpes foram frequentes. Só a 0partir da Constituição de 1988 o país passou a 

conviver com a perspectiva de um Estado democrático duradouro, mas também com uma política 

econômica neoliberal, sem ter efetivamente passado por um bem Estado de bem-estar social. 

CENÁRIO DO ESTADO NO BRASIL 

Estado, capital e sociedade. 

O forte comprometimento do Estado com o capital implica a expansão do Poder Executivo, em 

detrimento do Legislativo. Em um país de tradição política autoritária, no qual predominam o 

pensamento e a prática que privilegiam a missão “civilizatória” do Estado da sociedade, o 

alargamento do poder econômico do Estado implica a expansão do Executivo; implica o alargamento 

do poder político e cultural do executivo. Tanto assim que o Estado se transforma em um poderoso a 

gente da indústria cultural, por suas implicações são só econômicas, mas também políticas e 

culturais. 

Á medida que se alarga o poder estatal, redefine-se e modifica-se a relação do Estado com a 

sociedade, compreendendo as diversidades e as desigualdades sociais, econômicas e outras. Na 

prática, dissocia-se o poder estatal de amplos setores da sociedade civil. Operários, camponeses, 

empregados, funcionários e outros, compreendendo negros, mulatos, índios, caboclos, imigrantes e 

outros, sentem-se deslocados, não representados, alienados do poder. 

IANNI, Octávio. Estado e capitalismo. São Paulo: Brasiliense, 1989. p 259-60. 
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