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Os costumes, a verdade e o poder, para Foucault



Conquistar, manter 
e exercer o poder

A política, por Machiavel



Esquerda e Direita

Conceitos que mudam Conceitos que mudam 
com o próprio tempo



O que são Golpes 
Políticos

Acontece muito mais 
que imagino



A Nova República





O Colapso da 
Ditadura Militar

•Crise do Petróleo;
•Decadência de regimes •Decadência de regimes 
totalitários;
•Hiperinflação;
•Pressão popular



Tancredo Neves

•As Eleições Indiretas;
•Sua aceitação por parte dos 
militares;militares;
•Complicações em sua saúde;
•O medo da retomada do 
poder. 



José Sarney

•Hiperinflação – Plano 
Cruzado e congelamento de 
preços;
•Os Fiscais do Sarney;•Os Fiscais do Sarney;
•Os resquícios do Governo 
Militar;
•A Constituição de 1988
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A Constituição de 
1988

O ponto final da 
redemocratização



Fernando Collor

•O Primeiro presidente eleito 
29 anos depois;
•A Caça aos Marajás;
•O líder forte e vigoroso;•O líder forte e vigoroso;
•Abertura econômica –
neoliberalismo;
•Congelamento da poupança;
•Denúncia de corrupção;
•Impedimento político



A Mídia como fator político



Itamar Franco

•Hiperinflação - 2708,55% (a 
maior da historia do Brasil);
•O Plano Real;•O Plano Real;
•Um pé na esquerda – De 
Betinho a FHC



FHC
•Fixação do Real;
•Maior investimento 
estrangeiro - Privatizações;estrangeiro - Privatizações;
•Reforma política – cortes de 
gastos;
•Comunidade Solidária –
Bolsa Escola e Bolsa Família.



Lula
•Ampliação de políticas 
públicas – Bolsa-Família e 
Prouni;
•BRICS;•BRICS;
•Mensalão;
•Crise mundial de 2008



Dilma
•Projetos sociais – Luz para 
todos, PAC e Minha Casa 
Minha Vida;
•Manifestações de 2013;
•Operação Lava Jato;•Operação Lava Jato;
•Polarização política;
•Pedaladas fiscais e 
impedimento político.



Temer
•Reformista – por ele mesmo;
•Apoio no Congresso –
reforma dos gastos públicos; 
do ensino médio; Trabalhista 
e da Previdência;e da Previdência;
•Ondas de violência –
Intervenções no RJ e RR;
•Maior índice de rejeição –
62%.



BolsonaroBolsonaro
• O fim da Nova República?



Vamos praticar
•Escreva um texto narrativo argumentativo com o tema “A 
Nova República”. Utilize palavras chave como:
->Poder, verdade e costumes;
-> Direita e Esquerda;
-> Golpe Político;
-> Inflação e corrupção; -> Inflação e corrupção; 
-> Crises Econômicas;
-> Constituição de 1988;
-> Impedimentos políticos;
-> Futuro.



Onde me encontrar

Jotunraivoso.com.br



Linktr.ee/jotun



Onde encontrar esse 
material


