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A política no período colonial (1500-1808)

As transnavegações atlânticas e o mercantilismo 

As Capitanias e o Governo Geral: descentralização e 

centralização

O binômio ‘Casa Grande & Senzala’

O patrimonialismo



A política no Império (1822 – 1889)

Antecedentes da independência: a autarquização agrária, a 

abertura dos portos e a chegada da família real(1808) 

As ideias importadas: qual liberalismo? A Constituição de 1824

A classe dirigente, os partidos e as eleições a partir do II 

reinado



A política na I república (1889 – 1930)

Antecedentes da I República: a guerra do Paraguai, o 

descontentamento militar, o positivismo e a abolição

As ideias importadas: qual federalismo? A Constituição de 

1891

A classe dirigente, os partidos e as eleições

O coronelismo



O ciclo Vargas (1930 – 1945)

A crise dos anos 1920, a revolução de 1930 e a modernização 

do Estado

O Estado Novo de 1937

Centralização e repressão

Insulamento burocrático e universalização de procedimentos

O clientelismo



O período democrático (1930 – 1945)

A nova constituição e o realinhamento político a partir da 

herança varguista

5 governos e sucessivas crises

O populismo

Os antecedentes do Golpe Militar



Regime Militar (1964 – 1988)

Os diferentes grupos militares

Os Atos Institucionais

Os novos partidos políticos e o colégio eleitoral

A repressão e os “anos de chumbo”

A planificação econômica e suas heranças

Os meandros da abertura política



A política brasileira após 1988

A Constituição Cidadã

O presidencialismo após 1988

As relações entre os poderes

Avanços e retrocessos da nova democracia
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A Oficina Municipal agradece sua participação.

Missão

Cidadãos e gestores públicos constroem juntos cidades mais humanas.

Visão

Formar cidadãos e servidores públicos para a política e a gestão local.


