
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: PERIODIZAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO: UMA INTEGRAÇÃO NORMATIVA
DA HISTÓRIA SEGUNDO O PENSAMENTO POLÍTICO NO SÉCULO XX (UMA LINHA DO TEMPO)
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: DIREITOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE MAX PLANCKINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): MARIANA ALVES DA SILVA, BRUNO ALVES DA SILVAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): RODRIGO PIRES DA CUNHA BOLDRINIORIENTADOR(ES): 



1. RESUMO 

 A pesquisa intitulada Periodização da Evolução do Estado Brasileiro: uma 

Integração Normativa da História segundo o Pensamento Político no Século XX (Uma 

Linha do Tempo) guarda harmonia com a linha de pesquisa em Direito do Estado e 

Teoria do Estado Brasileiro desenvolvida pelo professor orientador e pelo Núcleo de 

Estudos de Direito Constitucional. Justifica-se pela necessidade de explicar os 

problemas brasileiros atuais de acordo com a compreensão da evolução do nosso 

Estado; e, por meio da elaboração de uma linha do tempo complexa, que integre, 

segundo o método da Teoria do Estado Brasileiro, os fatos históricos relevantes, o 

pensamento político brasileiro e as normas jurídicas editadas no período considerado, 

com recorte cronológico entre 1891 e 1988, ou seja, entre a promulgação da primeira 

Constituição republicana e a promulgação da Constituição Cidadã, a 5 de outubro de 

1988. Elaborada esta linha do tempo, o trabalho terá contribuído, de forma mediata, 

para uma sistematização do fenômeno político brasileiro no século XX. Quais fatos 

históricos importaram para formação do Brasil enquanto Estado? Quais pensadores 

refletiram acerca dos problemas brasileiros durante o século XX? Quais nossas 

normas jurídicas relevantes no período? São questões centrais para cuja resposta a 

linha do tempo pretende oferecer elementos. 

2. INTRODUÇÃO 

 O presente projeto de iniciação científica visa entender a evolução histórica do 

Brasil durante o século XX, limitando-se a análise do período compreendido entre 

1891 e 1988, assim, desde o momento da promulgação da Constituição republicana 

até a advento da Nova República, que poderá servir para compreensão dos problemas 

brasileiros, enfrentados e que se desenvolveram no último século. 

 Ainda, busca-se a compreensão, através da elaboração de uma linha do tempo, 

para uma sistematização do fenômeno político brasileiro no século XX e, portanto, 

entender a contribuição dos fatos históricos que importaram para formação do Brasil 

enquanto Estado. 

 Em suma, entender por meio da formação do Estado brasileiro quais foram, e 

são, as características que ajudam a explicar a sociedade brasileira, tentando 

estabelecer projeções para o futuro do nosso Estado, atendo-se a bases históricas, 

jurídicas e políticas. 



3. OBJETIVO 

 O objetivo imediato desta pesquisa é elaborar uma linha do tempo complexa, 

que integre, segundo o método da Teoria do Estado Brasileiro, os fatos históricos 

relevantes, o pensamento político brasileiro e as normas jurídicas editadas no período 

considerado, com recorte cronológico entre 1891 e 1988, ou seja, entre a promulgação 

da primeira Constituição republicana e a promulgação da Constituição Cidadã. 

Elaborada esta linha do tempo, o trabalho terá contribuído, de forma mediata, para 

uma sistematização do fenômeno político brasileiro no século XX. 

4. METODOLOGIA 

 A metodologia compreenderá os procedimentos de: a) levantamento e 

organização da bibliografia preliminar indicada, a ser consultada; b) leitura e 

fichamento do material selecionado; c) análise crítica dos resultados. Principalmente, 

serão consultados, junto ao arquivo digital de leis disponibilizado pela Presidência da 

República e pelo Congresso Nacional, com seleção das espécies normativas de 

interesse para pesquisa, a fim de integrar normativamente, em uma linha do tempo 

complexa, a história do Brasil segundo o pensamento político no período do século 

XX. 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Os problemas enfrentados pelo Brasil atual desenvolveram, em muito, durante 

o século XX. Esta pesquisa, integrada ao projeto acadêmico do professor orientador, 

contribuirá para elaboração de bibliografia específica na área, que hoje se vale em 

muito de obras historiográficas, não necessariamente jurídicas; pelo que se demonstra 

a relevância da pesquisa proposta. E o estudo, em geral, da Teoria do Estado 

Brasileiro, colaborará para compreensão dos problemas brasileiros atuais e para o 

oferecimento de proposta de solução para esses mesmos problemas; pelo que se 

demonstra a atualidade da pesquisa. A formação do Estado brasileiro tem 

características que ajudam a explicar a contemporaneidade brasileira e a projetar 

aquilo que nosso Estado será no futuro. Estudar a Teoria do Estado Brasileiro faz todo 

sentido no curso de Direito, com enfoque jurídico, histórico e político. 

 Propõe-se a hipótese de que Ruy Barbosa é o pensador de destaque no fim do 

Império e início da República, com especial destaque a respeito da formação do Poder 

Judiciário e adoção do controle de constitucionalidade, segundo o modelo norte-



americano. Pedro Lessa, Oliveira Vianna, Alberto Torres e Edgard Carone serão 

referência também utilizadas. Dentre os fatos históricos relevantes, temos: Primeira 

República, compreendendo a República da Espada e a República Oligárquica; 

Movimento Tenentista; Revolução de 1930 e Revolução Constitucionalista de 1932; 

Era Vargas; Segunda Guerra Mundial; Redemocratização de 1946; Golpe militar de 

1964; Redemocratização da década de 1980. E dentre os instrumentos jurídicos a 

serem examinados, principalmente: a Constituição de 1891, a Emenda de 1926, a 

Constituição de 1934, a Carta de 1937, a Constituição de 1946 e a Constituição de 

1988. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O resultado esperado desta pesquisa é a elaboração de uma linha do tempo 

complexa, que integre, segundo o método da Teoria do Estado Brasileiro, os fatos 

históricos relevantes, o pensamento político brasileiro e as normas jurídicas 

editadas no período considerado, com recorte cronológico entre 1891 e 1988. Desta 

forma, sendo possível responder as questões de problematização norteadoras 

desta pesquisa, como: Qual foi a evolução histórica do Brasil durante o século XX, 

desde a promulgação de nossa Constituição republicana até a advento da Nova 

República e consolidação da abertura democrática, especialmente no período 

compreendido entre 1891 e 1988? Ainda: Quais os principais pensadores brasileiros 

que influenciaram a evolução do nosso Estado no século XX? E quais foram seus 

principais objetos de reflexão? E por último: Quais foram as fontes e modelos de 

Direito formulados no Brasil republicano? Quais matérias foram disciplinadas? E 

como sintetizar essas fontes e modelos jurídicos com a Teoria do Estado Brasileiro 

ora desenvolvidas. 
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