
O BRASIL E A TRADIÇÃO ANTIDEMOCRÁTICA: RUPTURAS 

INSTITUCIONAIS AO LONGO DA HISTÓRIA BRASILEIRA 
 

João Gabriel Fassbender Barreto Prates 

Mestrando em Direito 

Faculdades Milton Campos - Nova Lima/MG, Brasil 

joaogabrielprates@hotmail.com 

 

Simpósio: DIREITO CONSTITUCIONAL E FILOSOFIA POLÍTICA 

 

RESUMO: O Brasil passa por um dos mais importantes e conturbados momentos jurídico-

políticos de sua história. Assim, é fundamental retomar alguns episódios históricos, a fim de 

se elucidar de onde e quando surge a dissociação, até hoje marcante, entre as decisões 

políticas do executivo nacional e a vontade popular, analisando também o papel do direito 

nesse cenário. O trabalho adotou a vertente jurídico-sociológica, uma vez que estuda a relação 

das manobras legislativas e/ou administrativas do poder executivo nacional, estabelecendo 

uma relação direta com o contexto social e o teor popular e democrático de tais medidas. 

Ainda, adotou-se a investigação histórico-jurídica, procedendo-se ao estudo de diversos 

momentos históricos do Brasil, analisando alguns fatos altamente controversos, do ponto de 

vista institucional e democrático. Deste modo, procedeu-se à consulta bibliográfica, fixando 

como marco teórico a obra de Boris Fausto (FAUSTO, 2009). A hipótese aqui tratada é 

apontar o extenso histórico brasileiro de manobras políticas e jurídicas no executivo federal, a 

fim de se compreender ou, pelo menos, diagnosticar o porquê da cultura antidemocrática em 

inúmeros processos políticos no país. Para tanto, o primeiro capítulo se propõe a fazer uma 

retrospectiva quanto aos inúmeros fatos históricos brasileiros que ressaltam o viés 

antidemocrático da tomada de decisões políticas, sobretudo no executivo central, desde o 

Brasil colônia, passando pelo império, até a chamada nova república. Neste ponto, a pesquisa 

vale-se de obras historiográficas. Em seguida, é feita uma análise do panorama jurídico-

político brasileiro em 2016, ressaltando alguns importantes aspectos da imbricada relação 

havida entre o poder judiciário e os agentes políticos no período. O terceiro capítulo tem 

como meta avaliar o decisivo papel que a classe média (a antiga e a nova) joga na construção 

da narrativa histórica e política no país, tendo como fonte principal a obra de Jessé Souza 

(SOUZA, 2015). Ao final, encaminha-se a conclusão de que a história brasileira é repleta de 

rupturas democráticas e que é preciso reinventar as formas de participação, de modo a 

consolidar a República, ou res publica, formalmente existente, materialmente em construção. 
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