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1. RESUMO  

O trabalho propõe realizar um estudo geral do poder no Brasil 

contemporâneo, sob a perspectiva neoconstitucional e democrática. Para isso, a 

construção do Estado Moderno será estudada a partir da ótica contratualista1. O 

trabalho se dividirá entre os Estado Absolutista, Moderno e Social Democrático. 

Indispensável tratar de alguns fenômenos histórico-sociais que influenciaram o poder, 

sendo assim, abordar-se-á a separação dos poderes, o movimento do direito positivo2, 

e a nova sociedade industrial que surge em meados do século XIX. Outro movimento 

de grande significado é o das cartas constitucionais com caráter plus normativo3, que 

surgem em meados do século XX. Estruturadas a partir de um núcleo pétreo formado 

por Direitos Fundamentais. A partir de tais releituras, analisar as tensões institucionais 

observadas no Brasil contemporâneo, como este conflito desgasta os poderes e traz 

um decisionismo, muitas vezes discricionário, ao poder Judiciário.  

2. INTRODUÇÃO 

O estudo sobre as tensões institucionais, entre os poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário, assim como todas as instancias que sustentam a máquina 

Estatal, tem-se verificado imprescindível, pois, cada vez mais o desgaste institucional 

tem levado à um comprometimento de algo que, há séculos atrás, lutou-se para 

conquistar, a segurança, não apenas jurídica, mas principalmente social.  

Desta forma, há o desequilíbrio institucional que recai no judiciário o poder 

e dever de sanar as inúmeras falhas, lacunas, além das inconstitucionalidades que 

tramitam tanto no espaço político quanto social. Poder este que se vê estruturalmente 

fragilizado pela tensão e desgaste institucional. 

3. OBJETIVOS 

GERAL: Realizar um estudo geral do poder, a partir do Estado Absolutista, Moderno, 

até o Estado Social Democrático de Direito presente na carta constitucional de 1988. 

                                                           
1 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. Pág. 68; 
2 BOBBIO. A Era dos Direitos. Pag. 55 e 56 
3 Trata-se da ideia de que na contemporaneidade a constituição, além de regular e disciplinar, tem 
como objetivo promover transformações sociais. STRECK, Lenio. Ciência Política e Teoria do 
Estado. Pag. 100; 
 



ESPECIFICO: Realizar uma reconstrução, a partir dos clássicos, sobre o poder; 

Analisar as dinâmicas de atuação do poder no Estado Moderno; Fazer uma crítica  ao 

poder sob uma perspectiva neoconstitucional e democrática; Buscas soluções às 

tensões entre as instituições, no Brasil contemporâneo. 

4. METODOLOGIA 

O trabalho utilizará o método dialético, a partir da construção materialista 

histórica, buscando na base elementos de explicação das concepções ideológicas que 

configuram as estruturas e o próprio poder. Portanto, retornar aos clássicos e aos 

autores que, a partir deles, aprimoraram e desenvolveram a filosofia política que 

fomentou a atual base institucional, que se verifica em crise, nos permitirá encontrar 

possíveis soluções para os problemas enfrentados. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O Contratualismo trata-se de movimento que sustenta o Estado como uma 

construção artificial dos homens, que tem por objetivo a consecução de fins comuns 

entre os sujeitos que, de outro modo, não poderiam alcançar devido ao estado 

primitivo, o chamado Estado de Natureza. Para isso, através da vontade racional e 

consentida, moldam um acordo ou pacto ou, como trataremos, um contrato social no 

qual despojam de boa parte de suas liberdades e, digamos, direitos, para o surgimento 

de um ente maior e comum à todos, o Estado Civil, detentor do poder político4. De 

qualquer forma, guiar-se-á pelo consentimento daqueles que consentiram tácita ou 

expressamente com o contrato, gerindo, assim, a vontade geral. 

Capazes de modificar a forma geral de um Estado – que se reconfigura 

historicamente – os fenômenos histórico-sociais guiam o poder político, assim como 

a sociedade, à novos caminhos, novas estruturas políticas, jurídicas, econômicas e 

sociais. O trabalho se concentrará em três fenômenos principais a partir dos modos 

de produção: A Separação dos Poderes5; a Codificação ou o surgimento do direito 

positivado6; e o surgimento das Sociedades Industriais7. 

                                                           
4 STRECK, Lenio. Ciência Política e Teoria do Estado. Pag. 29/30; 
5 MONTESQUIEU. O Espirito das Leis. Pag. 166; 
6 BOBBIO. A Era dos Direitos. Pag. 31 e 32; 
7 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Pag. 122; 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Preliminarmente, conclui-se a existência diversos fatores8 que podem 

acarretar distorções no uso legitimo, ou seja, adequado à vontade geral, do poder 

político. No atual cenário nacional, o presidencialismo de coalisão e o decisionismo 

jurídico9, fenômenos que podem derivar do embate entre Democracia e 

Constitucionalismo, acarretam insegurança jurídico-política, dando margem a 

diversas formas de discricionariedades. 
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8 Como por exemplo, o Soberano que na modernidade encontra-se acima das leis, se tornando 
despótico. 
9 STRECK. Lenio. O Supremo, contramajoritarismo e o “pomo de ouro”. Disponível em < 
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