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Caro(a) aluno(a),

Este caderno está voltado para a questão da cidadania, tema tão presente no nosso cotidiano.

De início, propomos a discussão da origem do termo “cidadania” e das transformações que esse conceito 

sofreu ao longo da história, nos séculos XVIII, XIX e XX, debatendo sobre a realidade brasileira e abordando 

a conquista dos direitos civis, políticos, sociais e humanos no país. Neste âmbito, procuramos também ressaltar 

o desenvolvimento da cidadania, de maneira a observar o histórico de lutas por direitos que tem como um 

dos resultados a promulgação da Constituição brasileira de 1988.

Ao finalizar essa temática, mas destacando que ela não se esgota nestes estudos, apresentaremos a expansão 

da cidadania no Brasil, tomando-se por base textos oficiais relacionados à defesa de grupos que historicamente 

não tinham seus direitos suficientemente contemplados. Nesse sentido, propomos uma breve abordagem do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso.

Também será apresentada como preocupação fundamental deste Caderno a cidadania associada à parti-

cipação política, com estudos sobre a luta dos movimentos sociais pela conquista de direitos. Nessa etapa, 

procuramos mobilizar o sentido de ser cidadão e entender a cidadania como um conceito em movimento e 

em constante construção.

Com atividades e textos relacionados ao tema, esperamos despertar seu interesse para a cidadania ativa 

e as formas de participação popular. Os percursos de importantes movimentos sociais brasileiros contempo-

râneos, como os movimentos operário e sindical, o movimento de luta pela terra, o movimento feminista e 

os movimentos populares urbanos, serão abordados, atentando para a compreensão do espaço social como 

contraditório e múltiplo. Apresentaremos ainda os chamados “novos” movimentos sociais, que se caracterizam 

pela multiplicidade e pelas novas exigências da sociedade contemporânea. Nesse sentido, você terá a oportu-

nidade de identificar a especificidade dos discursos que envolvem os movimentos sociais e pensar em suas 

exigências comuns.

A partir do envolvimento com as questões sociais, esperamos que, ao final dessa trajetória, você esteja 

apto a compreender o caráter processual e multifacetado do exercício da cidadania e tenha mais clareza e rigor 

acerca das questões políticas, vivenciando com mais responsabilidade as questões do nosso tempo e ampliando 

a sua perspectiva acerca do tema cidadania, para, assim, posicionar-se de forma racional diante dos problemas 

sociais atuais.

Equipe Curricular de Sociologia

Área de Ciências Humanas

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo





Nesta primeira Situação de Aprendizagem, estudaremos a concepção de cidadania. Hoje, fala-se 
muito sobre “ser cidadão” e sobre “cidadania”, mas será que sabemos realmente o que esses termos 
significam? Preste atenção nas explicações do professor, observe as charges e responda às questões a 
seguir:

1. Pense um pouco a respeito dessas palavras e escreva no quadro o que você sabe ou pensa acerca 
do seu significado.

Ser cidadão é... Cidadania é...

2. Após a reflexão, faça uma análise das charges.

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 1

O QUE É CIDADANIA

!
?

Povo ilegal, de Henfil.
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Grécia Antiga Roma Antiga

Eram considerados cidadãos Eram considerados cidadãos
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Origem das palavras “cidadão” e “cidadania”

Com base nas explicações do professor sobre o tema, anote no quadro as principais características 
dos cidadãos e daqueles que não eram considerados cidadãos na Grécia e na Roma Antigas.

Cidadania, de Angeli.
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Não eram considerados cidadãos Não eram considerados cidadãos

Cidadania moderna: direitos civis

As ideias iluministas foram muito importantes para o desenvolvimento do que hoje entendemos 
por cidadania. Os filósofos iluministas, sobretudo John Locke, Voltaire e Jean-Jacques Rousseau, 
lançaram as bases para a percepção moderna da relação entre Estado e indivíduos ao conceber o ser 
humano como um indivíduo dotado de razão e de direitos intrínsecos à sua natureza (“direitos 
naturais”a), como o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Dessa forma, abriu-se espaço para o 
nascimento do Estado de Direitob. 

A base para a concepção de cidadania é a noção de Direito. E a história do desenvolvimento da 
cidadania está relacionada à conquista de quatro tipos de direitos: os direitos civis, no século XVIII; 
os direitos políticos e sociais no século XIX (cuja luta perdurou até o século XX) e os direitos huma-
nos, no século XX. 

Com base nas explicações de seu professor, faça os exercícios:

1. Explique quais foram as contribuições dos filósofos listados a seguir para a constituição de novas 
formas de pensar a relação entre indivíduos e Estado.

a) John Locke (1632-1704):

a  Direito natural: direito que é do próprio homem, isto é, com os quais os homens nascem.

b  Estado de Direito: aquele em que todos, incluindo cidadãos, soberanos, mandatários políticos e o próprio Estado, estão sujeitos às leis promulgadas. 

Nesse sentido, a própria organização do poder deve obedecer às limitações da separação dos poderes. Além disso, a base para a existência do Estado 

de Direito é o respeito e a garantia aos direitos fundamentais de liberdade civil e aos direitos humanos. Esse tipo de Estado se opõe, portanto, à 

Monarquia Absoluta, na qual o soberano detinha o direito divino de governar e, desse modo, não havia quaisquer limitações ao exercício do seu poder.
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Direitos civis

Direitos políticos

Direitos sociais

Direitos humanos

b) Voltaire (1694-1778):

c) Jean-Jacques Rousseau (1712-1778):

2. Complete o quadro com as informações que você aprendeu sobre os direitos civis, políticos, 
sociais e humanos.
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Com base nas explicações de seu professor e na leitura do texto apresentado, responda:

1. Quais são os direitos defendidos na Declaração de Independência dos Estados Unidos? 

2. Quem deve ser responsável pela formação e organização do governo?

3. Você consegue identificar qual foi o pensador iluminista que inspirou essas ideias? 

Os primeiros direitos pelos quais os homens lutaram foram os direitos civis. Esse movimento nasceu 
do desejo de colocar limites ao poder absoluto dos reis e proteger os súditos de atos arbitrários por parte 
da Coroa. Isso aconteceu pela primeira vez na Inglaterra, em 1689, quando o parlamento inglês pro-
mulgou uma Carta de Direitos conhecida como Bill of Rights. A limitação do poder dos governantes 
foi um importante passo na garantia dos direitos civis e da participação dos indivíduos nas decisões 
políticas do Estado. Um exemplo disso ocorreu na Revolução Americana e encontra-se explicitado na 
Declaração de Independência dos Estados Unidos, que você pode ler a seguir:

Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas: que todos os homens são 
criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes 
estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Que, para assegurar esses direitos, governos 
são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos go-
vernados. Que sempre que qualquer forma de governo torne-se destrutiva desses fins, é 
direito do povo alterá-la ou aboli-la e instituir novo governo, baseando-o nesses princípios 
e organizando seus poderes da forma que lhe pareça mais conveniente para concretizar sua 
segurança e felicidade.

Declaração de Independência dos Estados Unidos (1776). Disponível em: <http://www.archives.gov/exhibits/charters/ 

declaration_transcript.html>. Acesso em: 20 maio 2013. Tradução Eloisa Pires.

Leitura e análise de texto
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A Declaração de Independência dos Estados Unidos inspirou outro importante documento, que 
constitui um marco na história da cidadania. Preste atenção na Declaração dos Direitos do Homem 
e do Cidadão, proclamada em 26 de agosto de 1789, em Assembleia Nacional constituída pelo Terceiro 
Estado na Revolução Francesa (constituído por plebeus de todo tipo, como burgueses, profissionais 
liberais, ocupantes do baixo clero, comerciantes, operários, artesãos etc.). Ela foi retratada muitas vezes 
em quadros famosos, como a obra de autoria de Jean-Jacques François le Barbier, aqui reproduzida.

A seguir, selecionamos alguns artigos dessa famosa Declaração para que você a conheça.

Declaração dos Direitos do Homem 
e do Cidadão, obra de Jean-Jacques 
François le Barbier (1789). Óleo 
sobre tela, Musée Carnavalet,  
Paris, França.
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Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão

Art. 1o Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só 
podem fundamentar-se na utilidade comum.

Art. 2o A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e 
imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a 
resistência à opressão.

Art. 3o O princípio de toda a soberania reside, essencialmente, na nação. Nenhuma 
operação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressamente.

LIÇÃO DE CASA
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Art. 4o A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, 
o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão aqueles que 
asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites 
apenas podem ser determinados pela lei.

Art. 5o A lei não proíbe senão as ações nocivas à sociedade. Tudo que não é vedado pela 
lei não pode ser obstado e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordene.

Art. 6o A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer, 
pessoalmente ou através de mandatários, para a sua formação. Ela deve ser a mesma para 
todos, seja para proteger, seja para punir. Todos os cidadãos são iguais a seus olhos e igual-
mente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo a sua capa-
cidade e sem outra distinção que não seja a das suas virtudes e dos seus talentos.

Art. 7o Ninguém pode ser acusado, preso ou detido senão nos casos determinados pela lei 
e de acordo com as formas por esta prescritas. Os que solicitam, expedem, executam ou mandam 
executar ordens arbitrárias devem ser punidos; mas qualquer cidadão convocado ou detido em 
virtude da lei deve obedecer imediatamente, caso contrário torna-se culpado de resistência.

Art. 8o A lei apenas deve estabelecer penas estrita e evidentemente necessárias e ninguém 
pode ser punido senão por força de uma lei estabelecida e promulgada antes do delito e 
legalmente aplicada.

Art. 9o Todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado e, se julgar 
indispensável prendê-lo, todo o rigor desnecessário à guarda da sua pessoa deverá ser 
severamente reprimido pela lei.

Art. 10o Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, 
desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. [...]

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/ 

documentos-anteriores-a-criacao-da-sociedade-das-nacoes-ate-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html>. 

Acesso em: 20 maio 2013.

Com base na leitura do texto, no que você aprendeu, nas aulas anteriores e na explicação de seu 
professor, responda:

1. Que diferenças podemos observar nas concepções de cidadania greco-romanas e nas que estão 
presentes na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789? 

2. A que tipo de direitos a Declaração de 1789 se refere? Identifique-os. 

Sociologia – 3a série – Volume 1
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Revoluções 
Inglesas de 
1640 e 1688

Revolução 
Americana 
de 1776

Revolução 
Francesa 
de 1789

Cidadania moderna: direitos políticos

A participação de todos os segmentos de um grupo nas decisões de seus governos é uma carac-
terística fundamental das sociedades democráticas contemporâneas. Contudo, o direito de votar e 
ser votado, de eleger representantes, de constituir assembleias, formar partidos, tomar decisões, 
elaborar leis e constituições nem sempre foi uma prerrogativa de todos os cidadãos. 

Para que isso fosse possível, foi preciso que todos tivessem assegurados seus direitos políticos. A con-
quista desses direitos caminhou junto com a luta por direitos civis e sociais e é fruto da disputa entre as 
diferentes classes sociais que detinham o poder e as que desejavam participar das decisões políticas.

Nesta etapa da Situação de Aprendizagem, recapitularemos alguns movimentos históricos que 
você já conhece com o objetivo de entender como diferentes grupos sociais se enfrentaram na busca 
por maior participação no poder.

Exercício

Aproveite as explicações do professor para completar o quadro, identificando quais foram as 
principais conquistas destes movimentos: 

Sociologia – 3a série – Volume 1
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Cidadania moderna: direitos sociais

Observe a imagem. Você consegue identificar quando ela foi tirada, quem são as pessoas ali retratadas 
e o que estava acontecendo naquela época? Tente elaborar uma legenda para a fotografia.

Os comedores de batatas [The potato eaters], de Vincent van Gogh. 1885, óleo sobre tela, 82 x 114 cm. Museu Van Gogh, Amsterdã.
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A fotografia apresentada é contemporânea, isto é, foi tirada mais ou menos na mesma época 
em que foi pintado o quadro a seguir, que se trata de uma obra famosa do pintor holandês Vincent 
van Gogh (1853-1890), de 1885. A pintura chama-se Os comedores de batatas.
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Agora, compare a pintura com as informações contidas no texto a seguir:

A alimentação habitual do trabalhador individual varia, naturalmente, de acordo 
com o seu salário. Os trabalhadores melhor pagos, especialmente aqueles em cujas famílias 
cada membro é capaz de ganhar alguma coisa, têm boa alimentação, pelo menos enquanto 
essa situação durar: há carne diariamente e toicinho e queijo à noite. Quando a renda é 
menor, comem carne apenas duas ou três vezes na semana e a proporção de pão e batata 
aumenta. Descendo gradualmente, nós encontramos o alimento animal reduzido a um 
pequeno pedaço de toicinho cortado com batatas. Mais baixo ainda, até mesmo isso 
desaparece e permanece apenas pão, queijo, mingau de aveia e batata; até o último grau, 
entre os irlandeses, onde a batata é a única forma de alimento. [...] Mas, tudo isso 
pressupõe que o trabalhador tenha trabalho. Quando não o tem, ele fica totalmente à 
mercê do acaso e come o que lhe dão, o que ele mendiga ou rouba. E quando ele não 
consegue nada, ele simplesmente morre de fome, como vimos. A quantidade de alimento 
varia, obviamente, assim como sua qualidade, de acordo com o salário, portanto, os 
trabalhadores pior pagos passam fome, mesmo que eles não tenham uma grande família 
e ainda que possuam um trabalho regular. E o número desses trabalhadores mal pagos é 
muito grande. Particularmente em Londres, onde a competição dos trabalhadores  
aumenta com o crescimento da população, esta classe é muito numerosa, mas é encon-
trada também em outras cidades. [...] Certamente, tal modo de vida provoca, inevita-
velmente, uma grande quantidade de doenças [...] então a miséria alcança o seu auge, e 
a brutalidade com que a sociedade abandona seus membros, principalmente quando sua 
necessidade é maior, é plenamente exposta.

ENGELS, Friedrich. The great towns. In: The condition of the working class. p. 48. Disponível em: <http://www.marxists.org/archive/

marx/works/1845/condition-working-class/index.htm>. Acesso em: 20 maio 2013.  

Tradução Heloísa Helena Teixeira de Souza Martins.

 Com base nas imagens, no texto apresentado e naquilo que você já conhece sobre a Revolução 
Industrial, elabore um conjunto de direitos que não contemplavam os trabalhadores da época 
e qual seria a melhor forma de obtê-los.

Leitura e análise de texto
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 1. 1799 e 1800: após a Revolução Francesa, temendo que os sindicatos se tornassem 
centros de agitação política, as coalizões operárias são decretadas ilegais por meio das 
leis Combination Acts.

 2. 1802 e 1819: primeiras Leis Fabris fixam a idade mínima para o trabalho em 9 anos 
e a jornada máxima em 12 horas para a faixa etária entre 9 e 16 anos. Regulamentavam 
apenas o trabalho na indústria têxtil de algodão.

 3. 1824: são revogadas as leis Combination Acts, e o movimento sindical passa a ser legal, 
desencadeando uma onda maciça de greves. 

 4. 1825: o sindicalismo é regulamentado e os direitos das coalizões operárias são limitados 
à barganha pacífica de salários e condições de trabalho. Sindicalistas não devem 
“molestar”, “obstruir” ou “intimidar” empregadores ou fura-greves.

 5. 1831: limitava o tempo de trabalho dos jovens com menos de 18 anos a 12 horas por dia.

A luta dos trabalhadores ingleses pela conquista de direitos sociais estendeu-se por todo o século 
XIX. Analisando a cronologia a seguir, você observará que levou cerca de 80 anos para que o trabalho 
nas fábricas fosse regulamentado. É importante lembrar que esse processo não terminou em 1878, 
mas continuou durante todo o século XX.

Leitura e análise de texto
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 6. 1833: a idade mínima de trabalho ficou estipulada em 9 anos. Entre 9 e 13 anos não  
poderiam trabalhar mais do que 8 horas por dia e 48 horas por semana, e entre os 13 e 18 
deveriam se limitar a 12 horas. Proibição do trabalho noturno aos menores de 18 anos. 
Dois turnos de 8 horas de crianças eram permitidos. Quatro inspetores deveriam garantir a 
execução dessas normas. Regulamentava o trabalho na indústria têxtil de algodão e amplia-
va isso para os produtores de lã.

 7. 1844: mulheres e adolescentes entre 13 e 18 anos não poderiam trabalhar mais do  
que 12 horas por dia. Menores de 13 anos deveriam trabalhar no máximo 6 horas e 
meia. Nenhuma criança ou jovem poderia limpar o maquinário enquanto o mesmo 
estivesse em movimento. Regulamentava apenas o trabalho na indústria têxtil de 
algodão.

 8. 1847: mulheres e adolescentes entre 13 e 18 anos não poderiam trabalhar mais do que 
10 horas por dia. Regulamentava apenas a indústria têxtil. 

 9. 1850: crianças deveriam trabalhar somente nos mesmos horários que as mulheres e 
adolescentes. Regulamentava apenas a indústria têxtil.

 10. 1864: a regulamentação é estendida para seis novos ramos industriais. 

 11. 1867: a regulamentação é estendida para todas as fábricas que empregavam 50 ou 
mais pessoas. Nenhuma criança menor de 8 anos poderia trabalhar em qualquer  
tipo de oficina.

 12. 1878: as Leis Fabris são aplicadas a todo tipo de indústria e comércio. A idade mínima 
para o trabalho é de 10 anos. A educação torna-se obrigatória até os 10 anos e crianças 
entre 10 e 14 anos só podem trabalhar por meio período. Mulheres não podem traba-
lhar por mais de 56 horas por semana. 

Fonte: Leis Fabris (1802-1878). Disponível em: <http://www.historyhome.co.uk/peel/factmine/factleg.htm>. Acesso em: 20 maio 2013. 

Tradução Melissa de Mattos Pimenta; Later factory legislation. Disponível em: <http://www.parliament.uk/about/living-heritage/ 

transformingsociety/livinglearning/19thcentury/overview/laterfactoryleg/> e Combination Acts. Disponível em: <http://global.britannica.

com/EBchecked/topic/127323/Combination-Acts>. Acessos em 12 nov. 2013.

Com base na discussão em sala de aula, no texto que você leu e nas explicações do professor:

1. Compare a situação dos trabalhadores da indústria têxtil na Inglaterra em 1800 e 1878. Analise 
a cronologia e avalie se as lutas por direitos sociais foram efetivas.

Sociologia – 3a série – Volume 1
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Campo de concentração nazista na Alemanha.
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Vista aérea da explosão da bomba atômica lançada sobre a cidade de 

Hiroshima.
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2. Compare a legislação de 1878, na Inglaterra, com o que você conhece sobre os direitos do  
trabalhador hoje, no Brasil. Indique as principais diferenças. Converse com seus familiares, 
professores, trabalhadores e outras pessoas que conhece. Se necessário, consulte a Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/
Del5452.htm>. Acesso em: 27 ago. 2013.

3. Em sua opinião, a atuação da classe operária por meio dos sindicatos foi efetiva para modificar 
as leis trabalhistas inglesas? 

Cidadania moderna: direitos humanos

Observe as imagens a seguir. Você consegue identificar quando elas foram tiradas, o que elas 
retratam e o que estava acontecendo na época?

Sociologia – 3a série – Volume 1
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Como você se sente ao olhar essas fotografias e pensar nesses eventos? O contexto histórico em 
que esses acontecimentos ocorreram levou ao desenvolvimento de muitos aspectos importantes  
em relação aos direitos humanos. Em primeiro lugar, destacamos a criação da Organização das  
Nações Unidas (ONU), em 1945, a adoção e a proclamação da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, em 1948, e, posteriormente, a instituição da Anistia Internacional, em 1961. Nesta etapa 
da Situação de Aprendizagem, você terá a oportunidade de conhecer alguns trechos de um importante 
documento, que é a Declaração de 1948.

Declaração Universal dos Direitos Humanos

Adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações 
Unidas, em 10 de dezembro de 1948.

A Assembleia Geral proclama a presente “Declaração Universal dos Direitos Humanos” 
como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo 
de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, 
se esforce, através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liber-
dades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por as-
segurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, tanto entre os povos 
dos próprios Estados Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição.

Artigo I – Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados 
de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.

Artigo II – 1. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 
estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, 
idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, 
nascimento, ou qualquer outra condição.

2. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou inter-
nacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território indepen-
dente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania.

Artigo III – Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.

Artigo IV – Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico 
de escravos serão proibidos em todas as suas formas.

Artigo V – Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo cruel, 
desumano ou degradante.

Artigo VI – Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido 
como pessoa perante a lei.

Leitura e análise de texto
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[...]

Artigo IX – Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.

Artigo X – Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública 
audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir sobre seus di-
reitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele.

Artigo XI – 1. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido 
inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento 
público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa.

2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não 
constituíam delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta 
pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato 
delituoso.

[...]

Artigo XX – 1. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação 
pacífica.

2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação.

Artigo XXI – 1. Todo ser humano tem o direito de fazer parte no governo de seu país 
diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos.

2. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país.

3. A vontade do povo será a base da autoridade do governo; esta vontade será expressa 
em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo 
equivalente que assegure a liberdade de voto.

[...]

Artigo XXIII – 1. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, 
a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego.

2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por 
igual trabalho.

3. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, 
que lhe assegure, assim como à sua família, uma existência compatível com a dignidade 
humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social.

4. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para proteção 
de seus interesses.

Artigo XXIV – Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação 
razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas.
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Artigo XXV – 1. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-
-lhe, e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados 
médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, 
doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em 
circunstâncias fora de seu controle.

2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as 
crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção social.

Artigo XXVI – 1. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, 
pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. 
A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta 
baseada no mérito.

2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade 
humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades funda-
mentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as 
nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol 
da manutenção da paz.

3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será minis-
trada a seus filhos.

[...]

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 

 <http://unicrio.org.br/img/DeclU_D_HumanosVersoInternet.pdf>. Acesso em: 20 maio 2013.

Com base no que foi discutido nas aulas anteriores e na leitura do documento:

1. Compare a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 com a Declaração de 1789, já 
estudada neste Caderno. No que elas se assemelham? No que elas diferem? 
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Instruções para a realização da pesquisa:

escolha uma ou mais fontes (revista, jornal ou internet) para realizar esta investigação;

selecione uma reportagem (com ou sem foto) sobre um caso real em que você e seu 
grupo possam afirmar que os direitos civis, políticos, sociais ou humanos não foram 
assegurados, estiveram ameaçados de alguma forma ou foram efetivamente violados;

utilize o roteiro como base para as atividades descritas a seguir. Você e seus colegas 
podem distribuir as tarefas, ou realizá-las em conjunto, conforme preferirem.

2. Identifique, na Declaração de 1948, os artigos que se referem a:

a) Direitos humanos fundamentais.

b) Direitos civis.

c) Direitos políticos.

d) Direitos sociais. 

PESQUISA EM GRUPO

Com base no documento estudado, você e seu grupo deverão realizar uma investigação de casos 
reais, noticiados em reportagens de revistas, jornais ou sites, em que se pode afirmar que os direitos 
civis, políticos, sociais ou humanos não foram assegurados, estiveram ameaçados de alguma forma 
ou foram efetivamente violados. O resultado dessa pesquisa será apresentado à classe em data a ser 
combinada com o professor. 
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Roteiro para apresentação da pesquisa 

Indique a fonte de onde você retirou a reportagem (jornal, revista ou internet, com a devida 
indicação da edição ou da data de quando foi consultada, no caso de site). 

Dê um título para sua pesquisa (de preferência, um título com suas próprias palavras, diferente 
do título da reportagem). 

Elabore um resumo da reportagem. 

Onde aconteceram os eventos reportados? Por que eles aconteceram? Faça uma breve pesquisa 
(utilizando a internet, livros de História, Geografia, enciclopédia ou outros materiais) sobre 
a situação e as circunstâncias que levaram aos acontecimentos descritos na reportagem (con-
texto histórico e geográfico). 

Identifique os direitos que não foram assegurados, estiveram ameaçados de alguma forma ou 
foram efetivamente violados. Justifique sua resposta. 

O que você pensa a respeito do que aconteceu? Faça uma análise crítica da situação, utilizando 
suas próprias palavras. Ao final, escreva uma pequena conclusão.
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VOCÊ APRENDEU?

1. Que relação pode ser estabelecida entre a cidadania no mundo antigo (na Grécia e em Roma, 

por exemplo) e a cidadania moderna (século XVIII)?

2. Com base no seu conhecimento sobre o contexto histórico do final do século XVIII, estabeleça uma 

reflexão sobre os tipos de direitos que tanto os pensadores como as principais personagens que desem-

penharam papéis importantes durante as Revoluções Americana e Francesa procuravam defender.
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Assim, é preciso ter sempre em conta que todas as pessoas nascem com os mesmos 
direitos fundamentais. Não importa se a pessoa é homem ou mulher, não importa onde a 
pessoa nasceu nem a cor de sua pele, não importa se a pessoa é rica ou pobre, como também 
não são importantes o nome de família, a profissão, a preferência política ou a crença reli-
giosa. Os direitos humanos fundamentais são os mesmos para todos os seres humanos.

DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos humanos e cidadania. São Paulo: Moderna, 2004. p. 14. 

3. A luta pela cidadania caracterizou-se pela ação de grupos sociais diversos em busca da conso-
lidação de direitos sociais e políticos. Analise a relação entre esses tipos de direitos, observada 
no caso da classe trabalhadora na Inglaterra, e explique a importância da conquista dos direitos 
políticos na consolidação das leis trabalhistas.

4. Comente a seguinte citação:
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a) A que tipo(s) de direitos ela se refere? b) A que tipo(s) de direitos ela se refere?

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 2

A CONQUISTA DOS DIREITOS CIVIS, POLÍTICOS,  

SOCIAIS E HUMANOS NO BRASIL

Nesta Situação de Aprendizagem, estudaremos como se deu o processo de constituição da cida-
dania no Brasil, retomando alguns conhecimentos que você já tem sobre nossa própria história e 
aplicando-os na análise da formação dos direitos civis, políticos, sociais e humanos. Desta vez, 
procuraremos entender quais foram os fatores que contribuíram para a conquista dos nossos direitos, 
e aqueles que foram um entrave à sua consolidação. 

Observe as imagens a seguir. Você consegue identificar o que elas retratam e o que estava  
acontecendo na época?

Lei Áurea (abolição da escravidão), 13 de maio de 1888.
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Carteira de trabalho, 1932. Consolidação das Leis do Trabalho, 

1943.
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c) A que tipo(s) de direitos ela se refere? d) A que tipo(s) de direitos ela se refere?

Comício pró-diretas para presidente, 1984.
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Capa da Constituição brasileira, de 1988. 
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O impacto da escravidão

A gravura a seguir, intitulada Castigo público no Campo de Santana, foi feita pelo artista alemão Johann 
Moritz Rugendas (1802-1858). Durante os anos de 1822 a 1825, ele viajou por todo o Brasil e retratou 
muitas cenas do povo brasileiro e de costumes. Observe a imagem e, em seguida, leia o texto.

Leitura e análise de  texto e imagem

Nas brincadeiras, muitas vezes brutas, dos filhos de senhores de engenho, os moleques serviam 
para tudo: eram bois de carro, eram cavalos de montaria, eram bestas de almanjarras, eram burros 
de liteiras e de cargas as mais pesadas. Mas principalmente cavalos de carro. Ainda hoje, nas zonas 
rurais menos invadidas pelo automóvel, onde velhos cabriolés de engenho rodam pelo massapé 
mole, entre os canaviais, os meninos brancos brincam de carro de cavalo “com moleques e até 
molequinhas filhas das amas”, servindo de parelhas. Um barbante serve de rédea; um galho de 
goiabeira, de chicote.

FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala. 51. ed. São Paulo: Global Editora, 2008. p. 419-420.
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Com base no texto e na imagem, relembre as noções de cidadania estudadas na Situação de 
Aprendizagem anterior e reflita sobre as condições dos escravos no período colonial e após a 
Independência. Depois disso, você e seus colegas devem se organizar em dois grupos de debatedores: 
um representará o movimento abolicionista e o outro, os opositores à abolição. Cada grupo deve eleger 
um representante e elaborar o conjunto de argumentos a favor ou contra a abolição da escravidão. O 
debate deve estar fundamentado na questão dos direitos: quais são os direitos debatidos, a quem devem 
ser concedidos, quais instâncias devem garanti-los (Estado, sociedade civil, Igreja etc.) e quais são as 
possíveis consequências da concessão desses direitos para cada um dos grupos sociais envolvidos.

Sociedade civil: “Na contraposição sociedade civil–Estado, entende-se por sociedade 
civil a esfera das relações entre indivíduos, entre grupos, entre classes sociais, que se desen-
volvem à margem das relações de poder que caracterizam as instituições estatais. Em outras 
palavras, sociedade civil compreende todos aqueles espaços onde os membros de uma socie-
dade, na forma individual ou organizada, toma suas decisões de maneira autônoma, livre e 
voluntária, atendendo a seus próprios critérios, valores, cultura e interesses, à margem dos 
limites e prioridades do Estado.”

DIAS, Reinaldo. Fundamentos de sociologia geral. 2. ed. Campinas: Editora Alinea, 2000. p. 226.
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Castigo público no Campo de Santana, de Johann Moritz Rugendas.1835, gravura, 22,7 x 31,2 cm.

1. A posição do grupo é: 

(    ) a favor da abolição da escravidão  (    ) contra a abolição da escravidão
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2. Argumentos apresentados:

a) Argumento 1: 

b) Argumento 2: 

c) Argumento 3: 

d) Argumento 4: 

e) Argumento 5: 

Educação e cidadania

No final do século XIX, a maioria da população brasileira (cerca de 85%), incluindo 
muitos dos grandes proprietários de terras, era analfabeta e vivia nas áreas rurais. Além 
disso, a população que vivia no campo estava submetida à influência dos senhores de terras, 
detentores de poderes políticos, os chamados “coronéis”. De acordo com José Murilo de 
Carvalho (2008, p. 29-30): “As mulheres não votavam, e os escravos, naturalmente, não 
eram considerados cidadãos”.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

Após a proclamação da República, em 1889, a Constituição de 1891 definiu o cidadão 
brasileiro como: 1) todas as pessoas nascidas no Brasil; 2) todos os filhos de pai e mãe bra-
sileiros, mesmo ilegítimos, nascidos no exterior; 3) todos os filhos de pai brasileiro resi-
dentes no exterior; 4) todos os estrangeiros que viessem a estabelecer residência 
permanente; 5) todos os estrangeiros que viessem a casar e/ou ter filhos com brasileiros e 
residissem no Brasil; 6) todos os estrangeiros naturalizados.

Fonte: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao91.htm>. Acesso em: 20 maio 2013.

A Constituição de 1891 retirou do Estado a obrigação de fornecer educação primária 
à população. Também estabeleceu o direito de votar a todos os cidadãos do sexo masculino 

Leitura e análise de  texto
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Com base nos conteúdos discutidos até agora e nos textos, elabore em seu caderno uma disser-
tação comparando a situação dos brasileiros em relação à cidadania hoje e no final do século XIX.

Cidadania “ativa” e cidadania “passiva”

Nesta etapa da Situação de Aprendizagem, discutiremos o lugar do cidadão brasileiro no pro-
cesso histórico de constituição de seus direitos civis, sociais e políticos. Para isso, destacaremos par-
ticularmente a transição da República Velha para o Estado Novo. Na primeira metade do século XX, 
observou-se um período de intensa agitação política envolvendo vários grupos sociais (Greve Geral 
de 1917, Revolta Tenentista e fundação do Partido Comunista do Brasil em 1922, Revolução de 
1924, Coluna Prestes etc.); e, depois, o estabelecimento do Estado Novo e o fortalecimento do go-
verno central em torno da figura de Getúlio Vargas.

No quadro a seguir, você poderá observar como o Estado e a sociedade brasileira se relacionaram, 
durante a primeira metade do século XX, no processo de consolidação dos direitos de cidadania.

Data Evento Local
Atores sociais 

envolvidos
Desenvolvimentos

1917
Greve 

Geral
São Paulo

Operários  

paulistas,  

movimento 

anarquista

Criação da Comissão Especial  

de Legislação Social no  

Congresso Nacional. 

1919: Lei que obrigava o emprega-

dor a indenizar o operário em caso 

de acidente de trabalho.

1921: Lei de repressão ao anarquismo.

1925: Lei de férias (estabelecimento 

de 15 dias de descanso anual remu-

nerado aos trabalhadores urbanos).

1927: Código de Menores, proibindo 

o trabalho a menores de 14 anos e 

estabelecendo o limite de 6 horas 

diárias para os menores de 18 anos.

maiores de 21 anos, exceto os mendigos, os analfabetos, os soldados e os membros das ordens 
religiosas. É importante ressaltar que os direitos de cidadão brasileiro eram suspensos em 
caso de “incapacidade física ou moral” e “por condenação criminal, ou enquanto durassem 
seus efeitos” e eram perdidos “por naturalização em país estrangeiro” ou “aceitação de em-
prego ou pensão de Governo estrangeiro, sem licença do Poder Executivo federal”.

Fonte: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao91.htm>. Acesso em: 20 maio 2013.
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Data Evento Local
Atores sociais 

envolvidos
Desenvolvimentos

1922
Fundação 

do Partido 

Comunista

Rio de 

Janeiro e 

Niterói

Profissionais 

liberais, funcio-

nários públicos, 

trabalhadores 

autônomos e 

operários

Organização do operariado no Brasil 

como decorrência da atuação do 

Partido, juntamente com o movi-

mento anarquista.

1922- 
1927

Tenentismo

Rio de 
Janeiro, 

São Paulo 
e diversos 

outros Esta-
dos

Militares de 
baixa patente

Fortalecimento das lideranças  
militares como poder de oposição  
ao governo.

1930
Revolta 
Civil e 
Militar

Brasil

Oligarquias dissi-
dentes de Minas 

Gerais, Rio 
Grande do Sul e 
Paraíba, setores 

militares e líderes 
civis liberais

Instauração do regime constitucional. 

1930: criação do Ministério do  
Trabalho, da Indústria e do Comércio.

1932: estabelecimento da jornada 
de trabalho de 8 horas e criação da 
carteira de trabalho.

1932
Revolução 
Constitu-
cionalista

São Paulo
Elite, classe 

média, classes 
populares

1933: convocação de eleições para  
a Assembleia Constituinte. 

Introdução do voto secreto e criação 
da Justiça Federal.

Conquista do direito ao voto pelas 
mulheres.

1934: promulgação da Constituição.

Surgimento da Aliança Integralista 
Brasileira (AIB) e da Aliança  
Nacional Libertadora (ANL).
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Data Evento Local
Atores sociais 

envolvidos
Desenvolvimentos

1937
Golpe de 
Estado

Brasil
Governo  

Vargas e milita-
res golpistas

Fechamento do Congresso.

Governo por meio de decretos.

Censura sobre a imprensa e prisão 
de dissidentes e inimigos políticos.

1939 e 1943: proibição de greves.

1940: decretação do salário mínimo 
no Brasil.

1943: Consolidação das Leis  
do Trabalho.

LIÇÃO DE CASA

Com base no texto e nas explicações do professor, compare o período pré-Estado Novo com as 
ações do governo durante o regime constitucionalista (1930 a 1934) e durante o Estado Novo. Em 
seguida, avalie:

a) O grau de participação política e a vigência dos direitos civis.

b) Os atores políticos mais atuantes e os menos atuantes.
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Cidadania reprimida

Observe as imagens a seguir e reflita: O que acontece quando os direitos civis e políticos são seve-
ramente reprimidos? Você consegue identificar o que as imagens retratam e o que estava acontecendo 
na época?

b)a)

Manifestantes correm após policiais jogarem bombas de gás 

durante protesto na greve dos bancários, Largo São Bento, 

São Paulo (SP), 13 set. 1979.
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Manifestação pela anistia na Pontifícia Universidade Católica 

(PUC). São Paulo (SP), 1977.
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c)

Forma de tortura conhecida como “pau de arara”.
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Uma das 1500 ossadas achadas numa vala no cemitério Dom 

Bosco, em Perus, São Paulo (SP), 4 set. 1990. 
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Identifique, em cada uma delas, o conteúdo representado e quais direitos foram ameaçados, 
desrespeitados e/ou violados em cada situação.

a) 
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A promulgação da Constituição de 1988 foi um evento de máxima importância para a consolidação 
dos direitos de cidadania no Brasil, uma vez que essa é considerada, dentre todas as Constituições que 
já tivemos, a mais ampla e extensa em termos de regulamentação de direitos civis, políticos, sociais e 
humanos. Por essa razão, foi denominada “Constituição Cidadã”. Com o objetivo de aprofundar os seus 
conhecimentos sobre cidadania no Brasil, propomos que você e seu grupo realizem uma pesquisa para 
identificar os principais eventos que levaram à formação da Assembleia Constituinte, quais eram os 
objetivos e as ideias defendidas por seus integrantes e, principalmente, a concepção de cidadania sobre 
a qual a Carta está embasada.

Vocês podem consultar diferentes fontes bibliográficas, sites na internet, enciclopédias, reporta-
gens em jornais e revistas e utilizar documentários ou programas de televisão. Não se esqueçam de 
citar as referências de onde obtiveram as informações.

O roteiro para elaboração do texto final deverá contemplar os seguintes itens:

título do trabalho;

breve resumo do contexto histórico, isto é, descrição da situação social e política em que 
o país se encontrava na época e que levou à formação da Assembleia Constituinte;

apresentação dos principais atores políticos envolvidos;

pequena cronologia dos eventos, desde a formação da Assembleia até a promulgação 
da Constituição;

principais objetivos e ideias defendidas pelos integrantes da Assembleia;

a concepção de cidadania na qual a Constituição está embasada;

análise e conclusão do grupo sobre o processo. 

PESQUISA EM GRUPO

b)   

c)  

d)  
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Leitura e análise de  texto

Não é possível compreender o sentido de “ser cidadão” em nosso país sem conhecer a Constituição. 
O objetivo desta Situação de Aprendizagem é, portanto, apresentar o texto produzido pela Assembleia 
Constituinte.

Estudo da Constituição – Parte 1

Se você ainda não conhece a nossa Constituição, esta é uma oportunidade de saber um pouco a 
respeito dela, ler alguns trechos do texto e, principalmente, reconhecer os seus direitos, como cidadão 
brasileiro, tais como estão previstos nesse documento tão importante para a nossa nação.

Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como 
fundamentos:

I - a soberania;

II - a cidadania;

III - a dignidade da pessoa humana;

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

V - o pluralismo político.

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 
eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

[...]

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liber-
dade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 
lei;

III - ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante;

!
?
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A CONSTITUIÇÃO CIDADÃ (1988
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IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

[...]

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício 
dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas 
liturgias;

[...]

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado 
o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consenti-
mento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, 
durante o dia, por determinação judicial;

[...]

XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, 
nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;

[...]

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

[...]

XXII - é garantido o direito de propriedade;

[...]

XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação 
legal;

[...]

XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades 
fundamentais;

XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de 
reclusão, nos termos da lei;

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática 
da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como 
crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo 
evitá-los, se omitirem [...].

Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/

con1988_05.10.1988/index.shtm>. Acesso em: 20 maio 2013.
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1. Segundo os termos da Constituição, de que forma é definido o Estado brasileiro?

2. A quem é atribuído o exercício do poder?

3. Identifique, no Artigo 5o, os incisos que se referem aos direitos humanos fundamentais e aque-
les que se referem aos direitos civis.

4. Compare os termos utilizados no Artigo 5o aos da Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão de 1789 e à Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Você consegue 
observar semelhanças? E o que há de diferente?
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Leitura e análise de  texto

5. Leia atentamente os incisos XLII e XLIII. Eles tratam de direitos ou de deveres do cidadão? 
Justifique.

Estudo da Constituição – Parte 2

No trecho a seguir, analisaremos mais atentamente os artigos que dizem respeito aos direitos 
sociais e políticos. Leia com atenção e reflita sobre o que foi discutido anteriormente em relação a 
esses tipos de direitos. Nossa proposta é que você estabeleça comparações entre a nossa Constituição 
e alguns documentos estudados nas Situações de Aprendizagens anteriores.

[...] 

Art. 6 o São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, 
a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, 
na forma desta Constituição.

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social:

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos 
de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;

II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; [...]

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas 
necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, 
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe 
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; [...]
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VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposen-
tadoria; [...]

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro 
semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou 
convenção coletiva de trabalho; [...]

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; [...]

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 
salário normal; [...]

XXIV - aposentadoria;

XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) 
anos de idade em creches e pré-escolas; [...]

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e 
de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos;

Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical [...].

Art. 9o É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a 
oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

[...]

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e 
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

I - plebiscito1;

II - referendo2;

III - iniciativa popular 3.

§ 1o O alistamento eleitoral e o voto são:

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;

1  Segundo o Dicionário Houaiss da língua portuguesa (Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2009. Edição eletrônica), plebiscito é uma 

manifestação da vontade popular, ou da opinião do povo, expressa por meio de votação, acerca de assunto de grande interesse político 

ou social.

2  Segundo o Dicionário Houaiss da língua portuguesa (Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2009. Edição eletrônica), referendo é uma mani-

festação de um grupo mais ou menos considerável de pessoas, expressa por meio de votação, sobre questão submetida à sua opinião.

3  Segundo o site da Presidência da República (disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/processolegislativo/

fluxo/plTramitacao/conteudoFluxo/01.html>, acesso em: 20 maio 2013), a iniciativa popular consiste na apresentação de projeto 

de lei à Câmara dos Deputados, subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco 

Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.
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II - facultativos para:

os analfabetos; os maiores de setenta anos; os maiores de dezesseis e menores de dezoito 
anos.

§ 2o Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço 
militar obrigatório, os conscritos.

§ 3o São condições de elegibilidade, na forma da lei:

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;

VI - a idade mínima de: trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República 
e Senador; trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal; 
vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito 
e juiz de paz; dezoito anos para Vereador.

§ 4o São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.

[...]

Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/

con1988_05.10.1988/index.shtm>. Acesso em: 20 maio 2013.

1. Analise os artigos apresentados e identifique aqueles que podem ser entendidos como: 

a) direitos sociais.
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b) direitos políticos.

2. Compare o conteúdo do Artigo 7o com o que você sabe sobre a Consolidação das Leis Tra-
balhistas. Consulte o texto original da Constituição e responda: Houve evolução dos direitos 
trabalhistas?

3. Quais são as formas de participação política da população previstas pela Constituição?
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Evidentemente, a Constituição brasileira é muito mais ampla e diversificada do que os artigos 
selecionados para integrar este Caderno. Pensando nisso, propomos que você faça uma pesquisa, 
utilizando o texto integral da Constituição brasileira, para saber mais a respeito dos direitos e deveres 
dos cidadãos brasileiros. Você pode procurar a versão integral atualizada na biblioteca de sua escola, 
na biblioteca municipal ou, ainda, em órgãos públicos, como a Câmara Municipal. Também é 
possível encontrá-la em bancas de jornal e em livrarias ou acessá-la pelo site do Senado (disponível 
em: <http://www.senado.gov.br/legislacao/const/>. Acesso em: 20 maio 2013).

Selecione um tema de seu interesse ou escolha um a partir da lista sugerida pelo professor. 
O objetivo é aprofundar o conhecimento sobre seus próprios direitos de cidadania (direitos do 
trabalhador, do índio, da criança, do adolescente, da família, do idoso etc.). Elabore o trabalho 
em uma folha à parte.

O roteiro para elaboração do texto final deverá contemplar os seguintes itens:

título da pesquisa;

identificação de a quem os direitos pesquisados se referem. Exemplo: trabalhadores, 
índios, crianças, adolescentes, família, idosos etc.;

identificação dos Títulos, Capítulos, Seções, Artigos, Incisos e Parágrafos da 
Constituição onde se localizam os direitos que você pesquisou;

elaboração de um resumo geral dos direitos básicos definidos pela Constituição.

PESQUISA INDIVIDUAL

4. Segundo a Constituição, quem pode votar e quem pode ser votado?
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Leitura e análise de  texto

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 4

DIREITOS E DEVERES DO CIDADÃO

A Constituição de 1988 prevê algumas prerrogativas (direitos e deveres específicos) em relação 
a determinados grupos sociais (por exemplo, as crianças e os adolescentes), como você pode ob-
servar no seguinte artigo:

[...]

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profis-
sionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão.

§ 1o O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e do adoles-
cente, [...]

§ 3o O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:

I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no art. 
7o, XXXIII;

II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;

III - garantia de acesso do trabalhador adolescente à escola; [...]

VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança e ao adolescente  
dependente de entorpecentes e drogas afins. [...]

§ 4o A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do 
adolescente [...].

Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/

con1988_05.10.1988/index.shtm>. Acesso em: 20 maio 2013.

Para além dos direitos assegurados na Constituição de 1988, muitos de seus colegas, inclusive 
você, já devem ter ouvido falar no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Caso não o conheça, 
saiba que o Estatuto, promulgado em 1990, foi fruto da mobilização da sociedade civil, ou seja, de 
pessoas que se reuniram em seus bairros, profissionais que discutiram essas questões entre si, estu-
dantes e cientistas que realizaram pesquisas para produzir uma legislação promovendo os direitos 
civis e sociais de crianças e adolescentes. Ele emergiu do movimento de redemocratização que resultou 
na Assembleia Constituinte, em uma época de militância em prol da mulher, dos povos indígenas, 
dos sem-terra etc. Após a leitura do Artigo 227, reflita sobre a seguinte questão:

!
?
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Leitura e análise de  texto

Se esses direitos já estavam previstos na Constituição, por que você acha que o Estatuto da 
Criança e do Adolescente foi promulgado?

[...]

Art. 2o Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade  
incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às 
pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.

[...]

Art. 5o Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer 
atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.

[...]

Art. 7o A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efeti-
vação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e 
harmonioso, em condições dignas de existência.

§ 1o A criança e o adolescente portadores de deficiência receberão atendimento especializado.

[...]

Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como 
pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e 
sociais garantidos na Constituição e nas leis.

Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:

[...]

IV - brincar, praticar esportes e divertir-se;

Você já leu o Estatuto da Criança e do Adolescente? Caso não tenha lido, esta é uma oportuni-
dade para conhecer um pouco sobre esse importante documento. 
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V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação; [...]

Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e 
moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da au-
tonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.

[...]

Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família 
e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em 
ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.

[...]

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento 
de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho [...].

Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>.  

Acesso em: 20 maio 2013.

1. Se todos os homens nascem livres e iguais em direitos, por que as crianças e os adolescentes 
precisam de uma legislação especial?

2. Tomando como base os trechos selecionados, quais seriam alguns dos direitos específicos das 
crianças e dos adolescentes?

3. Crianças e adolescentes fazem parte de uma categoria social específica que, por meio de  
movimentos sociais em defesa de seus direitos, conquistou uma legislação desenvolvida espe-
cialmente para eles. Você conhece outras categorias sociais que também obtiveram legislações 
específicas graças à participação política da sociedade civil?

LIÇÃO DE CASA
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Leitura e análise de  texto

Deveres do cidadão

Até agora, muito se falou dos direitos do cidadão, mas pouco dos seus deveres. Embora a con-
cepção de cidadania seja fundamentada na noção de Direito, é importante enfatizar que ser cidadão 
implica não apenas a observância dos direitos, mas também o conhecimento da legislação que 
prescreve as normas limitadoras de ações e estabelece quais são as infrações e as punições para quem 
atenta contra os direitos dos demais cidadãos. Cidadania, portanto, também é dever. Discutiremos, 
então, o que é cidadania sob esse ponto de vista, utilizando como base algumas das mais importantes 
resoluções promulgadas após a Constituição de 1988: o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), 
o Código de Defesa do Consumidor (1990) e o Estatuto do Idoso (2003).

Do Estatuto da Criança e do Adolescente 

[...]

Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público  
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimen-
tação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

[...]

Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo 
de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. [...]

Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em: 20 maio 2013.

Do Código de Defesa do Consumidor

[...]

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações 
corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, 
quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem 
como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm>. Acesso em: 20 maio 2013.

Do Estatuto do Idoso

[...]

Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar 
ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao 
respeito e à convivência familiar e comunitária.
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§ 1o É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. [...]

Art. 6o Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma 
de violação a esta Lei que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento. [...]

§ 3o É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer 
tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

[...]

Estatuto do Idoso. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.741.htm>.  

Acesso em: 20 maio 2013.

1. Quem são os cidadãos responsáveis por assegurar os direitos da criança, do adolescente, do 
consumidor e do idoso? 

2. Quais são os deveres que todos nós temos, como cidadãos, em relação à criança, ao adolescente, 
ao consumidor e ao idoso?

Pensando no que foi discutido na Situação de Aprendizagem, elabore um texto dissertativo sobre 
a seguinte questão: O que é “ser cidadão”? Ter apenas direitos, ter apenas deveres ou ter direitos e 
deveres? Por quê?

VOCÊ APRENDEU?
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Livros

COVRE, Maria de Lourdes Manzini. O que é cidadania. São Paulo: Brasiliense, 1999. 
(Coleção Primeiros Passos). Esse livro é uma introdução à temática da cidadania, apresentada 
de forma breve, didática e sistematizada. Indicado para propiciar maior clareza sobre a 
definição dos diferentes tipos de direitos (civis, políticos, sociais e humanos) e estimular a 
reflexão a respeito do tema.

DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos humanos e cidadania. São Paulo: Moderna, 2004. 
O autor apresenta a questão dos direitos humanos em uma linguagem atual, instigante 
e muito clara. A obra é acessível a todos os públicos e funciona como ponto de partida 
para o debate sobre os direitos humanos. 

Site

Senado. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/legislacao/const/>. Acesso em: 20 
maio 2013. No site do Senado Federal, você terá acesso ao texto integral da Constituição 
Federal de 1988 em sua versão original e em sua versão mais recente, com todas as 
Emendas consolidadas. Também poderá acompanhar a evolução do texto, acessando as 
diferentes versões em ordem cronológica. 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em: 20 maio 2013. Neste site, você terá acesso ao 
texto que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Estatuto do Idoso. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/
L10.741.htm>. Acesso em: 20 maio 2013. Neste site, você terá acesso ao texto que dispõe 
sobre o Estatuto do Idoso.

Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/l8078.htm>. Acesso em: 20 maio 2013. Neste site, você terá acesso ao texto integral 
do Código de Defesa do Consumidor.

PARA SABER MAIS

Sociologia – 3a série – Volume 1

50



SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 5

FORMAS DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA HISTÓRIA DO BRASIL

Nas Situações de Aprendizagem anteriores, estudamos a construção do conceito de cidadania 
sob uma perspectiva histórica. Vimos também as lutas empreendidas no sentido de ampliar os direitos 
civis, políticos, sociais e humanos tanto no Brasil como em outros países. Ser cidadão, contudo, não 
envolve apenas o conhecimento de seus direitos e deveres. Em uma sociedade verdadeiramente de-
mocrática, é preciso que haja a participação ativa de todos para que os direitos previstos pela 
Constituição sejam efetivamente garantidos. 

Com as atividades apresentadas a partir desta Situação de Aprendizagem, procuraremos despertar 
o seu interesse por questões pertinentes e relevantes para pensar as diferentes formas de participação 
política, instigar a sua curiosidade sobre tais questões e promover o debate e a reflexão sobre elas. 

Nesta Situação de Aprendizagem, estudaremos a temática da participação política. Você sabe o 
que isso significa? Observe as imagens reproduzidas a seguir, procurando identificar de que maneira 
as formas de participação política representadas podem contribuir para o modo como a sociedade é 
organizada ou, então, como a cidade é governada.
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Voto.

Assembleia. Manifestação pelo impeachment do presidente Fernando  

Collor de Mello, São Paulo (SP), ago. 1992.

Abaixo-assinado.
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Revoltas populares dos séculos XIX e XX

Agora retomaremos alguns importantes episódios da história do Brasil com o objetivo de co-
nhecer como diferentes grupos sociais se organizaram e se mobilizaram em defesa de seus interesses, 
atuando para a transformação das condições sociais vigentes em seus contextos. Não deixe de atentar 
para o papel da população brasileira, em sua diversidade, nesse processo.

A experiência da colonização gerou profundas tensões sociais. Os diferentes grupos 
que dela participaram entraram em conflito pela posse de territórios, pelo direito do 
uso da terra e da extração de minérios (especialmente o ouro) e também pelo exercício 
de atividades comerciais e o lucro delas obtido. Identificados no período colonial, esses 
conflitos persistem nos anos de Império e adquirem outras características na República 
Velha. 

Após a Independência do Brasil, vários movimentos contaram com a participação das 
camadas mais pobres da população. Na primeira metade do século XIX, essas rebeliões tiveram 
como denominador comum a insatisfação com os governos locais e suas decisões, bem como 
com a situação de pobreza e miséria em que vivia a maior parte dessa população, o que gerou 
conflitos e tensões e a formação de grupos rebeldes organizados em torno de lideranças locais. 
Em alguns casos elas tiveram caráter nitidamente separatista, como, por exemplo, a Cabanagem, 
na província do Grão-Pará, em 1835.

Da segunda metade do século XIX em diante, após a consolidação do poder imperial, 
as rebeliões populares ganharam um caráter diferente. Elas se caracterizaram por 
constituírem, sobretudo, reações às reformas implementadas pelo governo, como a 
introdução do registro civil de nascimento e de novos sistemas de pesos e medidas. O 
exemplo mais contundente foi observado em Canudos, onde a população local, liderada 
por Antônio Conselheiro, buscava a superação das péssimas condições de vida, além de 
recusar a separação entre a Igreja e o Estado e a introdução do casamento civil.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.
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Veja no quadro a seguir alguns desses episódios:

Data Evento Local 
Atores sociais 

envolvidos
Características

1832  

a 1835

Revolta dos 

Cabanos

Pernambuco 

e Alagoas

Pequenos proprietá-

rios, índios, brancos 

pobres sem-terra e 

sem-trabalho e ne-

gros fugidos, lide-

rados pelo mulato 

Vicente Ferreira de 

Paula.

Os rebelados tinham como prin-

cipais demandas sociais a liberta-

ção dos escravos e a posse da terra 

na região das matas entre o sertão 

e a zona litorânea de Pernambuco 

e Alagoas, reivindicada pelos 

grandes senhores de terras, de 

onde os cabanos tiravam seu sus-

tento. A revolta durou três anos e 

foi enfrentada pelas tropas do go-

verno em forma de guerrilha, nas 

matas da região. 

1835  

a 1840

Cabanagem Belém (PA), 

na então 

província do 

Grão-Pará

Índios chamados de 

“tapuios”, negros li-

bertos e mestiços, 

liderados pelo la-

vrador Francisco 

Vinagre e pelo se-

ringueiro Eduardo 

Angelim.

A principal motivação para a  

revolta foram as ações do 

governo da província do Grão- 

-Pará, considerado impopular e 

responsável pela miséria em que 

essas populações viviam. Os caba-

nos tomaram a capital, Belém 

(PA), mataram o governador e 

decretaram independência em 

relação ao Império brasileiro. A 

luta continuou até 1840; foi a 

rebelião mais sangrenta da histó-

ria do Brasil, com cerca de 30 mil 

mortos (20% da população).

1835 Revolta  

dos Malês

Salvador 

(BA)

Negros alforriados e 

escravos muçulma-

nos nagôs, que se 

uniram a outros  

das nações iorubá, 

hauçá, jeje e tapa. 

Embora não tivessem um pro-

jeto político definido, preten-

diam tomar o governo e se tornar 

livres, a fim de professar suas 

crenças religiosas e vivenciar suas 

identidades étnicas em um país 

predominantemente católico e 

fortemente dominado por um 

regime senhorial escravocrata.
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Data Evento Local 
Atores sociais 

envolvidos
Características

1838  

a 1840

Balaiada Maranhão  

e Piauí

Vaqueiros, artesãos 

e escravos fugitivos, 

liderados pelo fabri-

cante de balaios 

Manoel Francisco 

Gomes.

As origens da Balaiada estão nos 

desmandos e abusos de poder 

perpetrados pelas autoridades 

locais que, em um momento de 

forte crise da economia mara-

nhense, conduziram ao levante 

das populações locais contra o 

governo provincial. Os “balaios” 

chegaram a reunir 11 mil 

homens armados e tomaram a 

cidade de Caxias (MA), mas 

foram derrotados em 1840 por 

Luís Alves de Lima e Silva, que 

veio a se tornar o Duque de 

Caxias.

1851  

a 1852

Revolta 

contra o 

Censo Geral 

do Império 

e o Registro 

Civil de 

Nascimentos 

e Óbitos 

Todas as 

províncias 

do Nordeste 

e norte de  

Minas Gerais

Camponeses e traba-

lhadores rurais po-

bres.

Até 1850, o único registro 

que havia era dos escravos que 

entravam no país. Por isso, a 

população temia que o gover-

no estivesse estabelecendo um 

novo tipo de escravidão ao 

impor o censo. O registro ci-

vil de nascimento foi interpre-

tado como uma sobreposição 

do poder do Estado em rela-

ção à Igreja, o que era consi-

derado inadmissível.

1874 Revolta do 

Quebra- 

-Quilos

Rio de 

Janeiro,  

Paraíba, 

Pernambuco, 

Alagoas e  

Rio Grande 

do Norte

Pequenos proprietá-

rios, comerciantes e 

consumidores.

Ao mudar o velho sistema de pesos 

e medidas, o governo de Visconde 

de Rio Branco introduziu também 

a cobrança de aluguéis e taxas dos 

novos sistemas de aferição dos 

pesos e medidas, o que onerava 

os comerciantes, aumentando 

ainda mais o descontentamento 

da população com relação às 

mudanças, provocando inúme-

ras reações de rebelião. 
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Data Evento Local 
Atores sociais 

envolvidos
Características

1896  

a 1897

Guerra de 

Canudos

Sertão  

da Bahia

Jagunços, campone-

ses e ex-escravos.

Rejeitando as medidas seculari-

zadoras adotadas pela República, 

o líder Antônio Conselheiro 

tentou criar uma comunidade de 

santos, onde as pessoas viveriam 

unidas pela fé, exercendo práticas 

religiosas tradicionais. Ele acre-

ditava que a cobrança de impos-

tos e o casamento civil eram 

práticas contrárias ao que a Igreja 

preconizava e que o modo de 

vida defendido por ele poderia 

acabar com as diferenças sociais. 

Canudos foi inteiramente des-

truída pelas forças republicanas 

em 1897.

1912  

a 1916

Guerra do 

Contestado

Paraná  

e Santa  

Catarina

Trabalhadores sem- 

-terra, liderados pelo 

monge José Maria.

Os moradores da região reivindi-

cavam o direito de propriedade 

das terras que cultivavam, ocupa-

das por oligarquias regionais e 

duas empreendedoras estaduni-

denses que operavam ali, respon-

sáveis pela implantação da via 

ferroviária que uniu o Rio 

Grande a São Paulo, e uma ma-

deireira. As empresas tinham in-

teresse em explorar a floresta 

nativa, de onde a população tira-

va seu sustento, mas o governo 

apoiava a expulsão de José Maria 

e seus seguidores, que foram se-

veramente reprimidos por um 

grande contingente de soldados 

equipados com fuzis, canhões, 

metralhadoras e até aviões. 
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PESQUISA INDIVIDUAL

Selecione um dos eventos históricos indicados nesta Situação de Aprendizagem para pesquisar 
de forma mais ampla, a fim de aprofundar seu conhecimento sobre a participação popular nessas 
rebeliões. Você pode pesquisá-los em livros de História, enciclopédias ou em sites da internet. Siga 
as orientações do professor para a apresentação do resultado.

O conflito pela terra

Para aprofundar a reflexão a respeito das revoltas e rebeliões estudadas até o momento, atente 
para as explicações do professor e complete o quadro, destacando o papel político dos atores sociais 
envolvidos nos movimentos históricos em questão (escravos, homens livres pobres e coronéis).

Atores sociais Papel político nos movimentos históricos

Escravos

Homens livres pobres

Coronéis
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1. Com base no conteúdo estudado, cite os principais fatores que levaram às revoltas e rebeliões 
analisadas nesta Situação de Aprendizagem.

2. Utilizando o quadro relativo aos séculos XIX e XX, compare os eventos de 1832 a 1840 com 
aqueles ocorridos a partir de 1851. No que se refere às características dessas rebeliões, em que 
elas se assemelham? Em que elas diferem?

VOCÊ APRENDEU?
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 6

OS MOVIMENTOS OPERÁRIO, SINDICAL E PELA TERRA

A partir desta Situação de Aprendizagem, estudaremos os chamados movimentos sociais 
contemporâneos, que têm início no final do século XIX, desenvolveram-se ao longo do XX e 
estendem-se até os dias de hoje. A importância de estudá-los justifica-se pelo enfoque que daremos 
à participação política de categorias sociais significativas em sua luta por direitos civis, políticos, 
sociais e humanos, que permanecem em constante debate, reivindicação e aperfeiçoamento, à medida 
que nossa sociedade incorpora novos valores. O debate a respeito da importância da ação dos 
diversos grupos sociais em defesa de seus direitos de cidadania dá continuidade à discussão efetuada 
e tem por objetivo chamar a atenção para as várias bandeiras de luta que brasileiros e brasileiras vêm 
levantando desde a Proclamação da República. Como não é possível analisar de forma aprofundada 
todas as agendas políticas, foram selecionados, dentro do tempo de aulas previsto para este Caderno, 
os movimentos operário e sindical, o movimento de luta pela terra, o movimento dos trabalhadores 
rurais, o movimento feminista, os movimentos urbanos, o movimento negro, o movimento LGBT 
(lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais) e o movimento ambientalista, que ocorreram 
predominantemente no espaço urbano.

Vamos iniciar com os movimentos operário e sindical no Brasil. Antes de começar, responda:

1. Você conhece algum sindicato?

( ) Não, não conheço nenhum sindicato.

( ) Sim, conheço.

Você poderia citar alguns exemplos?

2. Para que serve um sindicato?

!
?
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O movimento operário

 Sindicato: associação, para fins de estudo, defesa e coordenação de seus interesses econô-
micos e/ou profissionais, de todos os que (na qualidade de empregados, empregadores, 
agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais) exerçam a mesma atividade 
ou atividades similares ou conexas. 

Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. Edição eletrônica. © Instituto Antonio Houaiss.

Diferentemente do que ocorreu na Inglaterra, a formação de uma classe trabalhadora 
industrial urbana se deu bem mais tarde no Brasil do que nos países europeus, devido ao fato 
de que, até a vinda da Corte portuguesa, a instalação de qualquer tipo de indústria manufa-
tureira era proibida na Colônia. Isso porque Portugal desejava deter o monopólio da comer-
cialização de produtos manufaturados para o Brasil. Desse modo, até 1808, a maior parte das 
ferramentas, dos tecidos, dos armamentos, das munições, das cerâmicas, dos livros, entre 
outras coisas, vinha de Portugal. Após a chegada da Corte, com a abertura dos portos para  
as nações amigas, o Brasil passou a comprar produtos da Inglaterra, e o consumo se diversi-
ficou. Porém, a entrada maciça de artigos ingleses no mercado brasileiro dificultou muito o 
surgimento de uma indústria nacional, pois não havia como competir em quantidade e 
variedade. 

O interesse no desenvolvimento industrial só foi possível a partir de 1850, quando o 
tráfico de escravos foi proibido. Isso gerou demanda por mão de obra e estimulou a entrada 
de um número significativo de imigrantes estrangeiros, que viriam ajudar a formar  
a classe operária assalariada. Inicialmente, as condições de trabalho dos operários de fábrica 
eram tão ruins quanto as que analisamos no caso da Inglaterra: homens, mulheres e crianças 
trabalhavam longas horas, sem direito a férias, indenização por acidentes de trabalho ou 
nenhum tipo de proteção por parte do Estado. A maior parte dessas pessoas trabalhava em 
fábricas nos principais centros urbanos, na virada do século XIX para o XX, no Rio de 
Janeiro e em São Paulo. 

No início dos anos 1920, a classe operária brasileira ainda era pequena e se formara 
recentemente, não chegando a 300 mil pessoas. Internamente, porém, já podia ser con-
siderada diversificada, tanto do ponto de vista social como político. No Rio de Janeiro, 
por exemplo, a industrialização era mais antiga e o perfil do operariado tendia a ser  
mais nacionalizado. Segundo José Murilo de Carvalho, havia, contudo, uma presença 

Leitura e análise de texto 
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expressiva de portugueses, cuja 
cultura e tradição não eram 
muito diferentes das brasileiras, 
de operários do Estado e de 
membros da população negra, 
incluindo ex-escravos. Compa-
rativamente, em São Paulo, a 
maior parte dos operários era 
de imigrante, especialmente 
italianos e espanhóis, e a pre-
sença de empresas públicas e do 
operariado do Estado era 
pequena. 1o Congresso Operário Brasileiro realizado no Centro Galego, Rio de Janeiro (RJ), 

abr. 1906.
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Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

Após a leitura do texto e com base nas orientações de seu professor, responda às questões a 
seguir:

1. Quais são os fatores apontados no texto que explicam porque a formação de uma classe traba-
lhadora industrial urbana se desenvolveu tardiamente no Brasil?

2. As condições dessa classe trabalhadora industrial urbana no Brasil eram as mesmas da Inglater-
ra? Explique.
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3. Pode-se afirmar que essa classe trabalhadora tinha a mesma formação independentemente da 
cidade em que se localizava? Justifique.

4. Analise as condições de trabalho.

A mistura de operários de origens diversas gerou comportamentos políticos diferentes nas duas 

cidades. Dependendo do setor ao qual o operariado estava ligado, mudava também a sua relação 

com o Estado. Preste atenção nas explicações do professor e complete o quadro a seguir.
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Tendências políticas Características

“Amarelos” ou reformistas

Anarquistas

Comunistas

Socialistas

Você e seu grupo deverão realizar uma breve pesquisa histórica sobre a atuação política de  
um dos movimentos (anarquista, comunista ou socialista) no início do século XX. A pesquisa 
poderá ser realizada utilizando livros de História, enciclopédias, almanaques e a internet. O tra-
balho deverá contemplar as seguintes etapas:

nome do movimento e uma breve descrição de suas características;

principais atores políticos envolvidos;

identificação dos eventos históricos mais importantes associados ao movimento;

análise da participação política dos grupos sociais envolvidos e das consequências para a 
consolidação de direitos dos trabalhadores no Brasil.

PESQUISA EM GRUPO
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O movimento sindical

Para que possamos entender as origens do movimento sindical no Brasil, é preciso compreender 
o contexto histórico e político em que a legalização, a organização e a disseminação dos sindicatos se 
desenvolveram. Do ponto de vista da Sociologia, ele nasce de um longo processo de relações sociais 
entre grupos com interesses divergentes entre si, que detiveram posições de força diferentes no campo 
de poder da esfera do trabalho e, por essa razão, nem sempre puderam participar e atuar politicamente 
em condições de igualdade. O período estudado abrange desde a formação do operariado industrial 
urbano no Brasil até os dias de hoje e encontra-se dividido em etapas, nas quais analisaremos as inter-
-relações entre três atores políticos principais, representados na tríade a seguir.

Empregadores

Estado

Empregados
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Assembleia dos metalúrgicos realizada em frente ao sindicato, na rua do 

Carmo, São Paulo (SP), em 7 nov. 1979.
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Essas inter-relações ficam ainda mais claras quando analisamos o contexto histórico e político de 
cada período.

República Velha (1889 a 1930)

Trabalhadores,  
operários e 
sindicatos

Proprietários rurais,  
empregadores e 

industriais
Estado

Organização e divisão 
em grupos segundo 
orientação anarquista, 
comunista, socialista 
ou reformista.

1901 - 1920 – Intensas 
mobilizações e gre-
ves operárias em São 
Paulo e no Rio de 
Janeiro, especialmente 
no período entre 1917 
e 1920.

1922 – Fundação do 
Partido Comunista no 
Brasil.

Utilização de forças po-
liciais na proteção de fá-
bricas e na intermediação  
de conflitos com traba-
lhadores e lideranças, 
apreensão de jornais operá-
rios e destruição das gráfi-
cas que os imprimiam.

Obstrução, por meio de as-
sociações, de qualquer in-
tervenção do Estado no 
mercado de trabalho, com 
a alegação de que os legisla-
dores não conheciam o co-
tidiano das fábricas.

Sugestão da criação da 
Caixa de Aposentadoria 
e Pensões (CAP) aos fer-
roviários. 

1891 – Constituição Republicana proibia o 
governo federal de interferir na regulamen-
tação do trabalho.

1903 – Lei da Sindicalização Rural.

1907 – Lei da Sindicalização Urbana.

1919 – Aprovação da obrigatoriedade de inde-
nização por acidente de trabalho.

1921 – Aprovação da Lei de Repressão ao 
Anarquismo.

1923 – Lei que institui a Caixa de Aposenta-
dorias e Pensões dos Ferroviários. Em 1926, 
outra lei estende a CAP a outras empresas e 
outros trabalhadores.

1925 – Decreto estabelece 15 dias de férias 
anuais remuneradas aos trabalhadores urbanos.

1926 – Reforma constitucional autoriza o 
governo federal a legislar sobre o trabalho.

1927 – Código de Menores proíbe o trabalho 
de crianças com menos de 14 anos e estipula  
jornada de seis horas para menores de 18 anos.

Durante a República Velha, predominava como ideário político o liberalismo em sua ver-
tente mais ortodoxa. Desse modo, os representantes dos grupos sociais que estavam no 
poder, isto é, as oligarquias de grandes proprietários rurais e as elites da emergente indústria na-
cional, acreditavam que não cabia ao Estado promover a assistência social. Qualquer interferên-
cia do governo na regulamentação do trabalho, na ótica liberal, era vista como uma violação da 
liberdade do exercício profissional. Foi a presença de trabalhadores estrangeiros na cafeicultura e a 
preocupação das representações diplomáticas de seus países com o tratamento que lhes era dado que 
permitiram o reconhecimento dos sindicatos como representantes legítimos dos operários. Isso pos-
sibilitou que o operariado urbano no Brasil atuasse de forma mais organizada, por meio da inten-
sa participação política de seus membros. Como a violência policial não era mais capaz de conter  
as demandas sociais, o Estado passou a intervir como regulador das relações entre empregadores e 
empregados, notadamente após as greves de 1917 a 1920, que levaram às primeiras regulamenta-
ções trabalhistas de que se tem notícia. Os industriais, por sua vez, não ficaram indiferentes e su-
geriram projetos como a criação das CAPs, que buscavam, na realidade, desmobilizar os setores  
operários mais radicais por meio do provimento de certos benefícios, como aposentadorias e pensões.
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Era Vargas (1930-1945)

Trabalhadores, 
operários e 
sindicatos

Proprietários
rurais, 

empregadores 
e industriais

Estado

Multiplicação 
de sindicatos e 
outras associa-
ções de classe.

Surgimento de 
vários partidos 
políticos.

Organização 
por uma legis-
lação sindical e 
social, política 
de industrializa-
ção e reforma 
agrária.

Multiplicação    
de sindicatos e 
outras associa-

ções de classe.

Surgimento de 
vários partidos 
políticos.

Apoio ao go- 
verno federal 
para que hou-
vesse controle 
sobre as refor-
mas sociais a ser  
introduzidas.

1930 – Criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.

1931 – Aprovação da Lei de Sindicalização. Essa lei foi refor-
mulada em 1934 e, posteriormente, em 1939, quando se com-
pletou a definição dos marcos legais do sindicalismo brasileiro.

1933 – Criação do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos 
Marítimos (IAPM).

1934 – Criação do Instituto dos Comerciários (IAPC) e do 
Instituto dos Bancários (IAPB). 

1936 – Criação do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos 
Industriários (IAPI).

1937 – Instauração do Estado Novo.

1938 – Criação do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos 
Empregados em Transportes de Cargas (Iapetec) e da Estiva (Iape).

1940 – Instituição do imposto sindical e do salário mínimo.

1943 – Decretação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

A Era Vargas pôs fim ao poder das antigas oligarquias da República Velha que vinham se alternando 
na Presidência. O projeto nacionalista do Estado Novo defendia o desenvolvimento econômico com 
base no crescimento industrial, na construção de ferrovias, no fortalecimento das Forças Armadas 
e da defesa nacional. Tratava-se de uma visão de Estado centralizadora e autoritária. O ideário, que 
começou a ser formulado desde a campanha da Aliança Liberal e que viria a se expressar no Governo 
Provisório e mais fortemente no Estado Novo, valorizava o equilíbrio econômico e a supremacia dos 
interesses coletivos e, em nome da necessidade de manutenção da ordem social, rejeitava o conflito 
social e impunha a cooperação entre trabalhadores e patrões, sob a supervisão do Estado. Desse modo, 
empregados e empregadores eram obrigados a se filiar a sindicatos controlados pelo governo, nos 
quais as questões eram tratadas de forma técnica e não política. O sindicato deixou de ser um órgão 
de luta, defensor dos interesses dos assalariados, e tornou-se uma espécie de agência ministerial, pois 
todas as suas atividades ocorriam sob estrita vigilância do governo, que podia intervir caso suspeitasse 
de alguma irregularidade. Além da falta de liberdade de atuação política dos operários, esse sistema 
protegia somente os trabalhadores urbanos com registro em carteira, filiados a um sindicato reconhe-
cido pelo Ministério do Trabalho. A obrigatoriedade do imposto sindical para cada categoria permi-
tiu o florescimento do chamado “sindicato de fachada”, controlado por pessoas sempre dispostas a  
apoiar as iniciativas governamentais, sem compromisso com os interesses daqueles que diziam 
representar. Esse fenômeno foi denominado peleguismo.1 
 
1  Peleguismo deriva da palavra “pelego”, que se refere a um pedaço de lã de carneiro colocado entre a sela e o lombo do cavalo, tornando a caval-

gada mais confortável para o homem e o animal. O termo passa a ser usado para se referir ao dirigente sindical que atua de modo a “amortecer” 

a luta entre trabalhadores, empresários e Estado. Dessa maneira, age em detrimento dos interesses da classe que representa, tornando-se um 

beneficiário do sistema, mais próximo dos interesses do empresariado e do Estado, e colaborando para o controle da classe trabalhadora.

Sociologia – 3a série – Volume 1

66



Era Nacional-Desenvolvimentista (1945-1964)

Trabalhadores,  
operários e sindicatos

Proprietários rurais, 
empregadores  
e industriais

Estado

Formação de vários partidos.
Apoio à política populista e nacio-
nalista.
Realização de greves à revelia da 
Justiça do Trabalho.
1953 – Realização da Greve dos 
300 mil, em São Paulo.
1954 – Ocorrência de onda de gre-
ves importantes.
1955 – Legalização da Sociedade 
Agrícola e Pecuária dos Plantado-
res de Pernambuco (SAPPP), que  
havia sido criada no ano anterior no 
engenho Galileia e que logo ficou 
conhecida como Liga Camponesa.
1962 – Organização do Comando 
Geral dos Trabalhadores (CGT).
1963 – Fundação, em 22/12, da 
Confederação dos Trabalhadores 
na Agricultura (Contag), reconhe-
cida oficialmente em 31/1/1964.

Formação de vários par-
tidos.
Apoio à política do gover-
no por parte do empre- 
sariado e da intelectuali- 
dade aliados aos setores 
nacionalistas.
Oposição à política do 
governo por parte de 
militares anticomunistas 
e do empresariado brasi-
leiro ligado ao capital  
internacional, de orienta-
ção liberal.
1962 – Fundação do  
Instituto de Pesquisas e 
Estudos Sociais (Ipes) 
por empresários do Rio 
de Janeiro e de São Pau-
lo, que lutavam contra o 
comunismo e pela pre-
servação da sociedade 
capitalista.

Greves só eram autorizadas pela Justiça 
do Trabalho.
1945 – Convocação de eleições presi-
denciais e legislativas após a queda de 
Getúlio Vargas.
1946 – Promulgação de nova Cons-
tituição. Um de seus artigos permi-
tia a desapropriação de terras, 
mediante indenização prévia em 
dinheiro, o que limitava, na prática, 
as desapropriações.
1946 - 1950 – Intervenção nos sindica-
tos e proibição de greves, paralisações, 
comícios e manifestações.
1963 – Criação do Estatuto do Traba-
lhador Rural.
1964 – Assinatura do decreto de João 
Goulart em que se declaram como ter-
ras públicas as faixas circundantes de 
rodovias federais, ferrovias e açudes.
1964 – Golpe militar que instituiu um 
regime de exceção, suprimindo direitos 
sociais e políticos.

Após a derrubada de Vargas e a convocação de eleições presidenciais e legislativas em dezembro de 
1945, o Brasil vivenciou sua primeira experiência democrática da história. Esse período foi marcado 
pela radicalização do ideário populista e nacionalista, defendido por alguns setores nacionalistas das 
Forças Armadas, especialmente do Exército, por facções do empresariado e por segmentos da intelec-
tualidade, e que contava com o apoio dos trabalhadores e de sua máquina sindical. Governo, militares, 
empresários e trabalhadores posicionaram-se antagonicamente em torno das principais questões de in-
teresse nacional na época: a Guerra Fria, o petróleo e a política sindical e trabalhista. Os defensores do 
chamado nacional-desenvolvimentismo apoiavam o monopólio estatal do petróleo e de outros recursos  
considerados estratégicos, como a energia elétrica, e eram partidários do protecionismo industrial, da políti-
ca trabalhista e de uma política externa independente em relação às potências dominantes (EUA e URSS).  
Contrariamente a estes, posicionavam-se os defensores da abertura do mercado ao capital externo, inclusive 
com relação à exploração dos recursos naturais brasileiros, condenando a aproximação entre o governo e os 
sindicatos e apoiando uma política externa de estreita cooperação com os Estados Unidos. Dentro do 
esquema sindical herdado do Estado Novo, líderes sindicais e de organizações nacionais unificadas de  
trabalhadores não permitidas pela Consolidação das Leis do Traballho (CLT), incluindo membros do 
Partido Comunista, organizaram inúmeros movimentos e greves de natureza política comprometidos 
com a causa nacionalista e popular. O movimento sindical desse período, contudo, pela sua estreita 
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ligação com os partidos políticos, reforçava o corporativismo e as entidades de cúpula, distanciando-se das 
bases operárias e de seus interesses mais propriamente econômicos que políticos.

Ditadura Militar (1964-1985)

Trabalhadores,  
operários e sindicatos

Proprietários rurais, 
empregadores  
e industriais

Estado

1968 – Greves operárias con-
tra o autoritarismo do gover-
no militar, contra a política 
salarial e a lei de greve.

1978 - 1979 – Movimentos 
grevistas no ABC paulista reú-
nem mais de 80 mil grevistas.

1979 – Os arrendatários ex-
pulsos das terras indígenas de 
Nonoai, juntamente com ou-
tros camponeses, acampam 
em um ponto de uma estra-
da chamado Encruzilhada 
Natalino, em Ronda Alta (RS). 

1980 – Fundação do Partido 
dos Trabalhadores (PT). 

1981 – Realização da pri-
meira Conferência Nacional 
da Classe Trabalhadora  
(Conclat).

1983 – Fundação da Central 
Única dos Trabalhadores 
(CUT).

1984 – Formalização, em Cas-
cavel (PR), do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST).

1984 – Criação da Coorde-
nação das Classes Trabalha-
doras que, em 1986, se 
transformaria em Central 
Geral dos Trabalhadores 
(CGT) e, em 1991, na Força 
Sindical.

Durante o período mi-
litar, o capital nacional 
se apoiou em empreen-
dimentos estatais que 
possibilitaram amplo 
crescimento econômi-
co durante a década de 
1970. 

Apoio às políticas esta-
tais nacional-desenvol-
vimentistas do governo 
militar, que favorece-
ram o empresariado ur-
bano e os proprietários 
rurais.

Atuação de grandes 
proprietários concen-
tradores de terras em 
latifúndios contra as 
iniciativas de reforma 
agrária, agravando os 
conflitos no campo.

1964 – Aprovação da Lei no 4.330, que re-
gulamentou o direito de greve.

1965 – Aprovação do Estatuto da Terra, 
que reconheceu a função social da proprie-
dade privada e permitiu desapropriações 
para fins de assentamento agrário.

1965 – Aprovação da Lei no 4.725, que 
estabeleceu os critérios para o cálculo dos 
reajustes salariais, conhecida como lei do 
arrocho salarial. 

1965 – Edição do Ato Institucional no 2, 
que proibiu a eleição direta para presiden-
te da República, extinguiu os partidos exis-
tentes e criou o sistema de dois partidos.

1966 – Criação do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) e do Instituto 
Nacional de Previdência Social (INPS).

1968 – Edição do Ato Institucional no 5 
(AI-5), que fechou o Congresso, estabele-
ceu a censura e introduziu medidas ainda 
mais repressivas.

1969 – Edição da Emenda Constitucional 
no 1 à Constituição brasileira de 1967, que 
admitiu a desapropriação de terras me-
diante o pagamento de títulos da dívida 
pública. A Constituição brasileira de 1988 
revalidou esse princípio, mas limitou as de-
sapropriações às terras improdutivas.

1969 – Inclusão dos trabalhadores rurais 
na Previdência Social.

1970 – Criação do Programa de Inte- 
gração Social (PIS) e do Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor 
Público (Pasep).
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1971 – Criação do Fundo de Assistência 
Rural (Funrural).

1978 – Revogação do AI-5.

1979 – Abolição do bipartidarismo.

Durante o regime militar, os órgãos sindicais foram severamente reprimidos. As intervenções nos sin-
dicatos, nas federações e nas confederações ocorreram logo nos primeiros anos do regime e voltaram-se 
contra a cúpula do movimento. Desse modo, quando houve uma nova onda de greves, em 1968, elas  
ocorreram à margem da estrutura sindical oficial. O período militar caracterizou-se também pela  
expansão de novos setores da economia, sobretudo os de bens de consumo duráveis e de capital.  
Foi entre os metalúrgicos de empresas automobilísticas multinacionais e empresas nacionais de siderurgia, 
máquinas e equipamentos, sobretudo da Grande São Paulo, que surgiu o novo movimento sindical. Esse 
movimento tem sua origem na crítica à política econômica do governo militar, especialmente à que se referia 
aos salários, às lutas pelo direito de greve, pela autonomia e liberdade sindical, pelos direitos democráticos 
e pela defesa da negociação direta com o patronato, afirmando assim o seu compromisso com os interesses 
dos trabalhadores. Além disso, tinha como principal proposta a organização no local de trabalho, com a 
criação das comissões de fábrica. A expressão mais forte da resistência dos trabalhadores e do movimento 
sindical ocorreu nas greves de 1968 e naquelas que ocorreram no final dos anos 1970 na região do ABC,  
lideradas pela categoria dos metalúrgicos. A partir dessa presença no cenário político nacional, o movi-
mento sindical foi se fortalecendo com a criação do Partido dos Trabalhadores e das centrais sindicais, 
até então proibidas na legislação sindical herdada do Estado Novo.

Tomando como base o conteúdo apresentado nos quadros:

Analise a atuação dos trabalhadores rurais, operários e sindicatos em cada um dos períodos e 
avalie os seguintes aspectos:

a) o grau de participação política;

b) a capacidade de mobilização diante da interferência de empregadores e do Estado;

c) as principais legislações obtidas a partir da mobilização desse grupo social específico.

República Velha

a) 

b) 

c) 
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Era Vargas

a) 

b) 

c) 

Era Nacional-Desenvolvimentista

a) 

b) 

c) 

Ditadura Militar

a) 

b) 

c) 

Os movimentos dos trabalhadores rurais

Ao falar sobre os movimentos dos trabalhadores urbanos, não podemos deixar de nos 
referir às mobilizações de grandes contingentes de pessoas que vivem e trabalham na zona 
rural. Na Situação de Aprendizagem anterior, foi possível constatar que existiam, desde o 
século XIX, movimentos de revolta de segmentos da população rural, que lutavam contra 
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Uma das personalidades mais importantes na história dos movimentos dos trabalhadores rurais 
foi Francisco Julião Arruda de Paula. Eis algumas informações sobre ele:
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Francisco Julião Arruda de Paula (1915-1999) foi 
um político e escritor brasileiro que nasceu no engenho 
Boa Esperança, no município de Bom Jardim, em 
Pernambuco. Advogado formado em 1939, em Recife, 
foi líder, em 1955, das Ligas Camponesas (organizações 
cujo objetivo era lutar pela distribuição de terras e pelos 
direitos dos camponeses), no engenho Galileia.

Francisco Julião, líder das Ligas Camponesas, durante gravação para o projeto 

Vozes da Resistência, no Museu da Imagem e do Som. Ao fundo, foto de Julião 

quando foi preso. Rio de Janeiro (RJ), 12 jul.1994.
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Encruzilhada Natalino, município de Ronda Alta, a caminho de Passo Fundo (RS). O 

Exército, comandado pelo major Curió, acampou no local para controlar a situação. A 

foto mostra deputados estaduais em visita ao acampamento, em 1979.

os desmandos dos coronéis, a dificuldade de acesso à terra, que os impedia de plantar e 
garantir a sua sobrevivência, as injustiças e a sistemática expulsão de seus lugares de moradia. 
Ainda que as tentativas de organização e mobilização desses trabalhadores não tenham sido 
em número comparável às dos trabalhadores urbanos, algumas delas são até hoje tidas como 
expressão de resistência ao contexto de mudanças que atingiam as populações 
camponesas. 
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1. Você já ouviu falar sobre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)?

( ) Não, nunca ouvi falar.

( ) Sim, já ouvi.

Onde ouviu falar sobre ele?

2. O que sabe sobre esse movimento?

3. Você considera que se trata de um movimento social importante? Por quê?

O aparecimento do MST, 
no mesmo momento em que 
chegava ao fim o regime mili-
tar, tentava aproveitar aquele 
momento histórico em que 
parecia haver a oportunidade 
de uma revolução agrária no 
Brasil, sob a forma de extensas 
e maciças desapropriações de 
terra. Aquele parecia ser o de-
saguadouro natural dos mui-
tos anos de luta pela terra, 
envolvendo milhares de tra-
balhadores, com base em milhares de focos de tensão social. Parecia o momento de somar e 
sumarizar essa luta num projeto social que fosse ao mesmo tempo um projeto político.

MARTINS, José de Souza. O sujeito oculto: ordem e transgressão na reforma agrária. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2003. p. 152.
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Passeata dos integrantes do Movimento dos Sem Terra, Cristalina (GO), fev. 1998.
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VOCÊ APRENDEU?

Escreva uma dissertação a respeito de um dos movimentos sociais estudados (operário, sindical 
ou pela terra).
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Nesta Situação de Aprendizagem, você aprenderá que a condição feminina e a masculina são 
historicamente construídas. Ou seja, que a forma pela qual homens e mulheres se relacionaram, e 
ainda se relacionam, mudou e continuará a mudar ao longo do tempo. Você também aprenderá o 
que diferencia o “movimento de mulheres” do “movimento feminista” e conhecerá as conquistas 
pelos direitos da mulher no Brasil.

1. Explique o que você entende por ser mulher e por ser homem nos dias de hoje.

2. Explique agora o que você pensa sobre o que era ser mulher na época em que sua mãe e suas 
avós, ou as responsáveis por você, eram jovens.

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 7

O MOVIMENTO FEMINISTA

!
?
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Você considera que as mulheres são profissionalmente tão capazes quanto os homens? 
Revolta-se quando alguém é discriminada, sofre violência ou é desqualificada por ser mulher? 
Acha que as mulheres, assim como os homens, têm direito ao prazer sexual? Se respondeu sim 
a essas questões, então você se identifica com uma importante bandeira do feminismo: a igual-
dade de direitos para homens e mulheres. Mas você se autodenomina feminista? 

A onda que atingiu o Brasil

Durante muito tempo, no Brasil, as pessoas separaram feminista de feminina, como se 
fossem coisas opostas. Até o final dos anos 1980, por exemplo, poucas pessoas aceitavam o 
rótulo de feminista, porque, no senso comum, o feminismo era associado à luta de mulheres 
masculinizadas, feias, lésbicas, mal-amadas, ressentidas e anti-homens.1 Se as mulheres que 
eram a favor da emancipação feminina não queriam ser vistas assim, o que dizer dos homens 
que, por apoiarem-nas, estavam sujeitos a todo tipo de gozação machista? Definir-se como 
feminista no Brasil era um grande risco. 

1  A desqualificação do feminismo, geralmente, é atribuída ao fato de as feministas sufragistas inglesas terem defendido suas reivindi-
cações de forma barulhenta e violenta. [...] Certamente, também, a reação machista às reivindicações feministas ajuda a reforçar os 

preconceitos.

Leitura e análise de texto 

3. Você acha que ser homem e ser mulher mudou ao longo do tempo? Ou você acha que as relações 
entre homens e mulheres sempre foram iguais? Use exemplos para fundamentar sua argumentação.
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Apesar dos preconceitos existentes, a partir dos anos 1960, o país viu surgir o feminismo de 
“Segunda Onda” 2: um movimento com objetivos um tanto distintos dos que haviam movido 
as militantes no passado. Junto com o combate às depreciações que tinham como alvos ativis-
tas e simpatizantes, o novo feminismo apresentou reivindicações para além das relativas aos 
direitos políticos, econômicos e educacionais.

Ainda que fortemente inspirado pelos movimentos feministas de “Segunda Onda” que se 
multiplicavam no exterior, o do Brasil guardou especificidades por conta da conjuntura polí-
tica; o país vivia sob uma ditadura militar 3 que colocava grandes obstáculos à liberdade de 
expressão e levava, como reação, a lutas políticas e sociais com viés de esquerda. Os grupos de 
oposição ao governo contavam com grande participação de mulheres que também estavam 
envolvidas nos chamados “movimentos de mulheres”4 e na militância feminista. Com isso, no 
Brasil, a questão do trabalho e os problemas da mulher trabalhadora tiveram inicialmente prio-
ridade sobre tantas outras pautas feministas da “Segunda Onda”. Porém, em pouco tempo, as 
demais reivindicações ganhariam força, com destaque para os assuntos ligados à sexualidade 
e corpo e à violência contra a mulher, por exemplo.

2  Costuma-se definir como “Primeira Onda” o movimento feminista que, no final do século XIX e início do XX, reivindicava para 
as mulheres direitos políticos (votar e ser eleita), direito à educação com currículos iguais aos dos homens e direito ao trabalho 
remunerado com salário igual por trabalho igual. “Segunda Onda” denomina o movimento iniciado a partir de meados dos anos 
1960 e que acrescenta reivindicações referentes à sexualidade (direito ao prazer), ao corpo (aborto e contracepção). Essa classificação, 
entretanto, tem sido questionada por alguns estudiosos. [...]

3  Iniciada em 1964 e tornada mais poderosa a partir de 13 de dezembro de 1968, com o AI-5 (Ato Institucional número 5).
4  Quando a maioria esmagadora dos participantes são mulheres, o movimento social é chamado de “movimento de mulheres”. O 

feminismo é um tipo específico de movimento de mulheres.

PEDRO, Joana Maria. O feminismo de “Segunda Onda”. Corpo, prazer e trabalho. In: PEDRO, Joana Maria; PINSKY, Carla B. (Orgs.). 

Nova história das mulheres no Brasil. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2012. p. 238-240. <www.editoracontexto.com.br>.

Com base na leitura do texto e nas orientações de seu professor, responda às questões a seguir.

1. Qual é a diferença entre “movimento feminista” e “movimento de mulheres”?
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2. O que é o feminismo de Primeira Onda? E o de Segunda Onda?

3. Disserte sobre o preconceito no Brasil em relação ao feminismo.

APRENDENDO A APRENDER

Embora ainda exista preconceito contra a palavra (o rótulo, o título) feminista, um 
número muito maior de mulheres, e até de homens, se dizem feministas. Mas mesmo 
não assumindo o nome, hoje já é comum mulheres e homens aceitarem que a mulher 
é capaz de constituir família ao mesmo tempo que investe na profissão e mantém um 
relacionamento equilibrado e satisfatório com o parceiro. Também é muito frequente 
a indignação diante da discriminação sexual, da violência que tem a mulher como alvo 
ou das restrições impostas à saúde e às decisões das mulheres sobre seu próprio corpo. 
Talvez a maior conquista das jovens feministas dos anos 1970 e 1980 – muitas vezes 
desconhecidas das novas gerações – seja o reconhecimento da existência de outras ma-
neiras de ser uma mulher, para além das funções idealizadas de esposa, mãe e dona de 
casa. Até meados do século XX, aquelas que queriam se dedicar a uma profissão, por 
exemplo, eram levadas a acreditar que deveriam abdicar do casamento e da maternidade. 
Hoje, o pensamento é outro.

E você, como se situa em tudo isso? Ainda acha que não é feminista? 

PEDRO, Joana Maria. O feminismo de “Segunda Onda”. Corpo, prazer e trabalho. In: PEDRO, Joana Maria; PINSKY, Carla B. (Orgs.). 

Nova história das mulheres no Brasil. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2012. p. 256. <www.editoracontexto.com.br>.
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A Constituição de 1988 finalmente igualou os direitos civis das mulheres aos dos 
homens, tanto na vida pública como na privada. Com respeito à família, a nova 
Constituição determinou que “homens e mulheres têm os mesmos direitos na sociedade 
conjugal”. O mesmo artigo 226, parágrafos 3o e 4o, alterou o próprio conceito de família, 
determinando que, “para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável 
entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão 
em casamento” e “entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada 
por qualquer dos pais e seus descendentes”.

Assim o Brasil tornou-se o país com uma das mais tolerantes legislações sobre família, 
com a democratização dos direitos e deveres e com o reconhecimento dos filhos nascidos 
fora do casamento legal. Sempre que o exame de DNA comprovar a filiação, essa se dará 
mesmo contra a vontade do pai, que terá então de arcar com suas responsabilidades.

MORAES, Maria Lygia Quartim de. Cidadania no feminino. In: PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla B. (Orgs.). 

História da cidadania. 5. ed. São Paulo: Contexto, 2010. p. 504. <www.editoracontexto.com.br>.

Leitura e análise de texto 

1. Utilize as explicações do professor e a leitura do trecho apresentado para elaborar um texto expli-
cando a importância da Constituição de 1988 para a luta pelos direitos das mulheres no Brasil.

A luta por direitos
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2. Com base nas orientações do seu professor, preencha o quadro com as explicações sobre as datas 
a seguir.

1916

1927

1932

1962

1975
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1977

1984

1985

1988

1994
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Procure na biblioteca, em sites ou em livros informações sobre mulheres que foram importantes 
para a luta por direitos iguais, como Leolinda Daltro, Bertha Lutz e Gilka Machado.

Para verificar se você compreendeu o que foi trabalhado em sala de aula, responda:

1. É natural a forma de agir de homens e mulheres? Exponha o que você entendeu.

2. Como se deu a luta das mulheres por direitos iguais? Foi uma luta fácil e rápida?
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Leolinda Daltro, ao centro. Bertha Lutz Gilka Machado

LIÇÃO DE CASA

VOCÊ APRENDEU?
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3. Explique os direitos da mulher garantidos pela nossa Constituição de 1988. Você acha que não 
há mais pelo o que lutar? Dê exemplos.

Nesta Situação de Aprendizagem, você tomou consciência de que o feminino e o mas-
culino são construções históricas, ou seja, que mudaram ao longo do tempo. Uma forma 
de continuar a perceber como isso é construído diariamente em nossa sociedade é prestar 
mais atenção em como homens e mulheres são tratados no dia a dia, nas letras de músicas, 
nas novelas, nos filmes, nas propagandas, na sua família, na família de seus conhecidos, no 
trabalho, na igreja e em outros lugares.

APRENDENDO A APRENDER

Caso você tenha interesse pelo tema, muitos são os sites que tratam sobre o feminismo 
no Brasil e no mundo.

Site

IBGE Teen. Disponível em: <http://teen.ibge.gov.br>. Acesso em: 16 jul. 2013. Este site 
apresenta uma parte dedicada à mulher no Brasil e no mundo, com informações inte-
ressantes sobre a luta das mulheres por direitos iguais e a condição feminina em diferentes 
lugares do planeta.

PARA SABER MAIS
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 8

MOVIMENTOS POPULARES URBANOS

Nesta Situação de Aprendizagem, falaremos sobre os movimentos populares urbanos, tais como 
associações, sociedades de amigos de bairro, organizações não governamentais (ONGs) e outras enti-
dades que lutam para melhorar as condições de vida nos municípios, bairros e nas comunidades onde 
moramos. Antes de começar, gostaríamos que você refletisse sobre a sua cidade ou o bairro onde vive 
e que fizesse uma lista dos principais problemas a ser resolvidos.

Em seguida, responda: 

1. Como esses problemas poderiam ser resolvidos?

2. De que maneira você poderia contribuir para a resolução desses problemas?

!
?
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Exercícios

1. Na sua opinião, por que as favelas se formam? Como se dá esse processo?

O processo de ocupação desordenada do solo

“Com bastante certeza podemos dizer que o número da população moradora em favelas  
é bem maior do que o medido pelo IBGE. A evidência é fornecida por poucos cadastros muni-
cipais atualizados e algumas teses acadêmicas. No município de São Paulo, por exemplo, segun-
do a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, a população moradora de favelas 
representava perto de 1,0% em 1973. Já no final da década seguinte, em 1980 essa proporção 
era de 8,0% e, em 1993, 19,4%. Constata-se um crescimento de 17,8% ao ano entre 1973 e 
1993. Atualmente, de cada cinco paulistanos, um mora em favela, praticamente.”1

1 MARICATO, Ermínia. Favelas: um universo gigantesco e desconhecido. Disponível em: <www.usp.br/fau/depprojeto/labhab/

biblioteca/textos/maricato_favelas.pdf>. Acesso em: 20 maio 2013.

Leitura e análise de texto 

O tipo de ocupação do solo que denominamos “favela” aconteceu em um contexto de 
intensa urbanização, que se deu de maneira desordenada e sem planejamento. Em outras 
palavras, a cidade cresceu, mas não se desenvolveu. 

2. Após a reflexão sobre o trecho acima, responda: Quais são os principais fatores que contribuem 
para a ocupação desordenada do solo urbano?
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É preciso considerar, entretanto, a dificuldade de estabelecer números exatos a respeito da 
população moradora de favelas, assim como daquela que vive em cortiços e em loteamentos 
chamados de clandestinos. Como acentua Ermínia Maricato, a falta de rigor nas medições é o 
que provoca as divergências e dificulta o conhecimento das reais condições de moradia da 
população urbana de baixa renda. “E a falta de rigor sobre a moradia dos pobres urbanos, uma 
tradição histórica, é por si só reveladora de como o Estado brasileiro trata a questão”.2

2 MARICATO, Ermínia. 2009.

Agora, responda: O que você entendeu do texto?

Agora, reflita sobre o que você escreveu anteriormente e compare com as explicações do professor. 
Suas opiniões são semelhantes, diferentes ou totalmente contrárias?

O desenvolvimento dos movimentos populares urbanos

A partir deste momento, discutiremos como e por que surgiram os chamados “movimentos popula-
res urbanos”. Para entender os motivos e os caminhos pelos quais as pessoas se organizaram nesses movi-
mentos, é preciso entender o problema do acesso à moradia e da periferização da cidade, e também a 
política de remoção de favelas. 

Do ponto de vista da população das favelas, a política de remoção significa uma espécie 
de “exílio” da cidade, já que, geralmente, aumenta a distância entre os removidos e seus locais de 
trabalho e as horas de deslocamento nos transportes públicos. Isso gerou muitas reações por parte 
da população que vivia nessas comunidades e que não queria ser transferida para outros locais.

1. Como você acha que as pessoas reagiram a essas políticas de remoção?
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2. Se você estivesse em uma situação dessas, como reagiria?

3. Alguns dos mais importantes movimentos populares urbanos surgiram nas favelas e nas pe-
riferias das grandes cidades, onde morava grande parte da população mais pobre, carente de 
infraestrutura urbana básica, como luz, água, saneamento, coleta de lixo e serviços públicos 
como creches, escolas, hospitais etc. A partir das explicações do professor, complete o quadro a 
seguir com as informações sobre a atuação política de algumas das formas mais importantes de 
organização e manifestação desenvolvidas pelos movimentos populares urbanos no Brasil.

Final dos anos 1940 
e década de 1950

Ditadura militar 
(1964 a 1985)

Reabertura 
democrática 

(1985 em diante)
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Para finalizar esta Situação de Aprendizagem, escreva um texto dissertativo sobre os principais pro-
blemas enfrentados pela sua cidade ou por seu bairro. É importante que você reflita sobre as origens dos 
problemas urbanos, sociais e econômicos que vivencia diariamente na sua cidade ou no seu bairro e tam-
bém indique suas opiniões, soluções e seus projetos para eles. Caso seja possível, sugerimos que você in-
clua no texto um pequeno levantamento das ações empreendidas por alguma associação de amigos de 
bairro, ONG ou outra entidade engajada em reivindicar e propor soluções para problemas urbanos.

VOCÊ APRENDEU?
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 9

NOVOS MOVIMENTOS SOCIAIS: NEGRO, LGBT (LÉSBICAS, GAYS, 

BISSEXUAIS, TRAVESTIS E TRANSEXUAIS) E AMBIENTALISTA

Nesta Situação de Aprendizagem, continuaremos abordando a temática da construção da cida-
dania e dos direitos por meio dos movimentos sociais. É importante ter em mente que, do ponto de 
vista da construção da cidadania, os movimentos sociais podem ser divididos em dois grandes tipos: 
aqueles que visam à criação de direitos novos e os que objetivam a efetivação e a garantia de direitos 
já constituídos e consagrados. Por isso, quando falamos dos chamados “novos movimentos sociais”, 
estamos nos referindo a uma pluralidade de situações muito característica da sociedade contem-
porânea. A multiplicidade dos vários grupos sociais e dos lugares que eles ocupam na sociedade 
torna a tarefa de definir esses movimentos, tão diferentes entre si, extremamente difícil. Sua di-
versidade é, na verdade, parte de sua importância, pois revela o nível de complexidade da sociedade 
atual. O fato é que, quando cada grupo social, em uma sociedade democrática, passa a se ver como 
portador de necessidades e interesses legítimos, é levado a criar formas de aglutinação e de mobi-
lização para atuar na sociedade visando à efetivação dos direitos já existentes, mas vividos de forma 
insuficiente. Mas há casos em que essa atuação tem como objetivo e consequência a criação de 
direitos ainda não existentes. Um exemplo é o da atuação do movimento feminista no Brasil, ao 
demandar e conquistar o direito à licença-maternidade. E, atualmente, é o caso do movimento 
negro, que recentemente conquistou o direito ao sistema de cotas em muitas universidades do 
país e agora luta para ampliá-lo.

O movimento negro

!
?

LIÇÃO DE CASA

Você conhece o rapper MV Bill? Como proposta para iniciar o debate e a discussão sobre o 
movimento negro, solicitamos que você pesquise sobre esse artista e que procure a letra da música 
“Só Deus pode me julgar”. Escreva a letra no espaço a seguir e depois responda às questões que 
seguem:
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1. De que maneira a desigualdade social no Brasil afeta a população negra?

2. Por que o compositor afirma que a igualdade, embora prevista na Constituição, é uma coisa 
fictícia?

3. Em sua letra, o compositor afirma que não há apresentadores negros na televisão. Na sua visão, 
como ocorre a inserção e a exposição dos negros nos meios de comunicação?
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O movimento negro pode ser classificado em três fases distintas:

movimentos abolicionistas e de libertação;

movimentos de integração na sociedade de classe;

movimentos de perspectiva socialista.

Observe as imagens e leia os textos a seguir. Depois, com base nas explicações do seu professor, 
identifique em qual período do desenvolvimento dos movimentos negros essas personagens históricas 
se inserem e qual sua importância política na luta pela defesa dos direitos desse segmento da população 
brasileira.

O primeiro aspecto a destacar em relação ao movimento negro no Brasil é que ele não 
é único, tampouco seguiu uma trajetória histórica linear, contínua e ininterrupta. Desde 
antes da Abolição, vários movimentos negros se orientaram por diferentes linhas de pensa-
mento e tiveram objetivos diferentes, segundo a época e o contexto social e político em que 
emergiram. O que os aproxima, entretanto, são duas questões fundamentais, que permeiam 
a história das lutas de seus militantes pelos direitos de cidadania da população negra no 
Brasil: a luta contra a discriminação com base na cor da pele e a reivindicação por maiores 
espaços de integração em todos os âmbitos da sociedade, nos quais sua participação se deu 
em condições de desigualdade (mercado de trabalho, educação superior, meios de comuni-
cação, cinema, televisão, propaganda etc.).

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

Leitura e análise de texto 

José do Patrocínio (1854-1905): filho de um padre com uma 
escrava, tornou-se um dos principais líderes do movimento aboli-
cionista. Foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira contra  
a Escravidão e participou da articulação da Confederação 
Abolicionista, que deveria congregar todos os clubes abolicionistas 
do país. Foi um jornalista combativo e polemista corajoso, que 
militou intensamente pela abolição da escravatura.
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André Rebouças (1838-1898): seu pai era filho de uma escrava 
liberta com um alfaiate português. Sua mãe era filha de um comer-
ciante branco. Formado engenheiro, André Rebouças criou, ao lado 
de José do Patrocínio, a Sociedade Brasileira contra a Escravidão. 
Como Patrocínio, militou de forma intensa pelo fim da escravidão 
no Brasil.
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Abdias Nascimento (1914-2011): uma das principais 
lideranças do movimento negro, criou o Teatro Experimental 
do Negro e foi curador do Museu de Arte Negra. Atuou no 
movimento pan-africanista mundial e fundou o Instituto de 
Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros (Ipeafro). Como sena-
dor e deputado federal, apresentou as primeiras propostas de 
legislação antirracista. No Governo do Estado do Rio de 
Janeiro, foi titular de duas secretarias: Defesa e Promoção das 
Populações Afro-Brasileiras e Direitos Humanos e Cidadania.
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O movimento LGBT

O movimento LGBT, como o significado da sigla anuncia, não é um movimento identitário 
homogêneo. O nome Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais mostra a diversidade que 
existe no interior do movimento e contempla diferentes orientações sexuais. Assim, as várias formas 
de ser homossexual não se diluem dentro do movimento, que consegue manter as suas diferenças 
internas. O que os une para além do fato de terem diferentes orientações sexuais é a condição de 
serem vítimas de preconceitos e até de violência, por conta de sua forma de viver. Por isso, não se 
trata apenas de conquistar o direito à visibilidade social, mas a completa igualdade de direitos 
em todos os sentidos.
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Parada do Orgulho Gay, São Paulo (SP), 29 maio 2005.
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Com base nas explicações de seu professor e nas aulas anteriores, dê exemplos de outras maneiras 
de se expressar que podem ser caracterizadas como formas de manifestação e participação política.

O artigo 3o da Constituição diz respeito aos objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil. No seu inciso IV, diz: “promover o bem de todos, sem preconceito de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”.

O artigo 5o refere-se aos direitos e deveres individuais e coletivos e afirma, no seu inciso 
XLII: “a prática de racismo é crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão 
nos termos da lei”.

Como a participação política pode se dar de diferentes formas, o movimento LGBT adotou 
diferentes estratégias para conseguir atingir os seus objetivos. Ele não se mobiliza só por meio do 
voto e da eleição de políticos simpáticos à causa, mas procura conseguir o apoio da sociedade por 
meio de paradas anuais, como a Parada do Orgulho Gay.
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Esta pesquisa é parte da sensibilização para a discussão do movimento ambientalista. Organizem-
-se para escolher e pesquisar uma organização não governamental (ONG) que esteja envolvida com 
questões do meio ambiente. Vocês podem pesquisar informações sobre organizações internacionais 
como o World Wide Fund for Nature (WWF) ou o Greenpeace, ou que atuem somente no Brasil, 
como a SOS Mata Atlântica, o Projeto Tamar, entre muitas outras. As informações precisam ser 
trazidas para a sala de aula e cada grupo deve montar um painel que explique: a) quando surgiu a 
associação; b) qual é o seu propósito e quais os seus objetivos; c) quais são suas principais áreas de 
atuação; d) quais os projetos atualmente em andamento; e) os resultados que já foram alcançados. 
Todos os grupos devem expor seus painéis e fazer uma breve explicação dos resultados da 
pesquisa.

O movimento ambientalista 

PESQUISA EM GRUPO

Escreva, com base na discussão realizada em sala de aula e utilizando o texto da Constituição 
brasileira como referência, um resumo das reivindicações do movimento LGBT: a união civil e a 
criminalização da homofobia.

LIÇÃO DE CASA
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Ao final da exposição, comente as informações sobre duas organizações que outros grupos da 
classe pesquisaram. Destaque os aspectos relativos ao item b (os objetivos da organização) e do 
item e (os resultados já alcançados).

1. Primeira organização
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2. Segunda organização

O desenvolvimento industrial, técnico e científico conseguiu nas nações mais desen-
volvidas um nível de produção muito eficiente, que mudou o modo de vida cotidiano das 
pessoas, gerando maior consumo e mais acesso ao conforto. Contudo, o avanço das novas 
tecnologias de produção aplicado à indústria e à agricultura gera problemas sérios na relação 
do homem com a natureza e com o meio ambiente. Os efeitos da atividade humana na 
natureza são muitas vezes imprevisíveis e podem trazer sérias consequências para a vida no 
planeta tal qual a conhecemos. Por isso, podemos dizer que a atividade humana que possi-
bilita o bem-estar também cria o risco.

Os movimentos ambientalistas surgem justamente neste momento, em que o risco se 
torna um problema de gerenciamento econômico e político. Isto é, trata-se de lidar política 
e economicamente com os custos do risco, o que sempre trará problemas com relação às 
medidas a ser adotadas para reduzir o nível de agressão à natureza.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

Leitura e análise de texto 
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A agressão à natureza pode se dar de diferentes formas, e uma delas está relacionada à 
poluição atmosférica, que ocorre principalmente pela emissão de gases tóxicos.

O único mecanismo internacional existente sobre a redução desses gases pelos países é 
o Protocolo de Kyoto, criado em 1997, na cidade de Kyoto, no Japão, e que foi fruto de in-
tensos debates e de vários eventos anteriores, como a Conferência sobre as Mudanças 
Atmosféricas, ocorrida em 1988, no Canadá, e a Eco-92, realizada na cidade do Rio de 
Janeiro. 

Por meio dele, foram estabelecidas metas de redução de emissão de gases que deveriam 
ser cumpridas pelos países que assinassem o acordo. Contudo, ele só entraria em vigor quan-
do ratificado por 55% das nações que, juntas, fossem responsáveis por 55% das emissões de 
gases causadores do aquecimento global. 

Desse modo, sua vigência só começou em 2005 com a entrada da Rússia. Contudo, seu 
futuro é incerto, afinal, outras conferências ligadas ao tema foram feitas, mas em nenhum 
momento os principais países emissores – China e Estados Unidos – ratificaram o acordo. 
Outro problema é o fato de que países como o Japão, a Nova Zelândia, o Canadá e a Rússia 
não participaram da extensão do protocolo até 2020. Infelizmente, várias metas do acordo 
foram flexibilizadas e vários grupos ambientalistas estão descontentes com a situação. 

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

Com base na leitura do texto apresentado e na discussão em sala de aula, responda: Como po-
demos relacionar a questão ambiental ao processo de industrialização?

Leitura e análise de texto 
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Com base na leitura do texto e na discussão feita em sala de aula, responda: A confecção de um 
acordo, como o Protocolo de Kyoto, resolve um problema? No caso do meio ambiente, a luta já foi 
ganha pelos ambientalistas?
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Para finalizar a discussão desta Situação de Aprendizagem, organizem-se em grupo para elaborar 
um painel educativo sobre a questão ambiental. A ideia é que cada grupo escolha um tema sobre o 
meio ambiente e prepare um painel que busque conscientizar as pessoas dos problemas 
ambientais.

PESQUISA EM GRUPO
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Como esta Situação de Aprendizagem tratou de diferentes movimentos sociais contemporâneos, 
nossa sugestão para avaliação é que você se organize em grupo e escreva uma letra de música inspirada 
nas reivindicações de um dos movimentos estudados (negro, LGBT ou ambientalista).

VOCÊ APRENDEU?
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Sites

Caso queira saber mais sobre esses movimentos, indicamos:

Instituto Chico Mendes. Disponível em: <http://institutochicomendes.org.br>. Acesso 
em: 20 maio 2013.

Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais (ABGLT). 
Disponível em: <http://www.abglt.org.br/port/sedh.php>. Acesso em: 20 maio 2013. 
Site da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, mostra 
as últimas notícias do movimento LGBT e traz informações sobre a organização. 

Movimento Negro Unificado. Disponível em: <http://www.mnu.blogspot.com/>. Acesso 
em: 20 maio 2013. Trata-se do blog do Movimento Negro Unificado. O site traz infor-
mações sobre a organização e as propostas do movimento.

Portal Diversitas. Disponível em: <http://www.diversitas.fflch.usp.br>. Acesso em: 20 
maio 2013. O portal faz parte do Laboratório de Estudos sobre a Intolerância ligado 
à Universidade de São Paulo (USP). Entre suas preocupações, visa à formação conti-
nuada de professores por meio de cursos sobre o tema, e também disponibiliza uma 
biblioteca virtual. Vale a pena ser visitado por todos os que se interessam pela questão 
da intolerância e dos direitos humanos. 

Instituto Socioambiental. Disponível em: <http://www.socioambiental.org>. Acesso em: 
20 maio 2013. O site traz informações sobre os movimentos ambientalistas.

PARA SABER MAIS
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EQUIPES CURRICULARES

Área de Linguagens 
Arte: Ana Cristina dos Santos Siqueira, Carlos 
Eduardo Povinha, Kátia Lucila Bueno e Roseli 
Ventrela.

Educação Física: Marcelo Ortega Amorim, Maria 
Elisa Kobs Zacarias, Mirna Leia Violin Brandt, 
Rosângela Aparecida de Paiva e Sergio Roberto 
Silveira.

Língua Estrangeira Moderna (Inglês e 
Espanhol): Ana Paula de Oliveira Lopes, Jucimeire 
de Souza Bispo, Marina Tsunokawa Shimabukuro, 
Neide Ferreira Gaspar e Sílvia Cristina Gomes 
Nogueira.

Língua Portuguesa e Literatura: Angela Maria 
Baltieri Souza, Claricia Akemi Eguti, Idê Moraes dos 
Santos, João Mário Santana, Kátia Regina Pessoa, 
Mara Lúcia David, Marcos Rodrigues Ferreira, Roseli 
Cordeiro Cardoso e Rozeli Frasca Bueno Alves.

Área de Matemática 
Matemática: Carlos Tadeu da Graça Barros, 
Ivan Castilho, João dos Santos, Otavio Yoshio 
Yamanaka, Rodrigo Soares de Sá, Rosana Jorge 
Monteiro, Sandra Maira Zen Zacarias e Vanderley 
Aparecido Cornatione. 

Área de Ciências da Natureza 
Biologia: Aparecida Kida Sanches, Elizabeth 
Reymi Rodrigues, Juliana Pavani de Paula Bueno e 
Rodrigo Ponce. 

Ciências: Eleuza Vania Maria Lagos Guazzelli,  
Gisele Nanini Mathias, Herbert Gomes da Silva e 
Maria da Graça de Jesus Mendes. 

Física: Carolina dos Santos Batista, Fábio 
Bresighello Beig, Renata Cristina de Andrade 

Oliveira e Tatiana Souza da Luz Stroeymeyte.

Química: Ana Joaquina Simões S. de Matos 
Carvalho, Jeronimo da Silva Barbosa Filho, João 
Batista Santos Junior e Natalina de Fátima Mateus.

Área de Ciências Humanas 
Filosofia: Emerson Costa, Tânia Gonçalves e 
Teônia de Abreu Ferreira.

Geografia: Andréia Cristina Barroso Cardoso, 
Débora Regina Aversan e Sérgio Luiz Damiati.

História: Cynthia Moreira Marcucci, Maria 
Margarete dos Santos e Walter Nicolas Otheguy 
Fernandez.

Sociologia: Alan Vitor Corrêa, Carlos Fernando de 
Almeida e Tony Shigueki Nakatani.

PROFESSORES COORDENADORES DO NÚCLEO 
PEDAGÓGICO

Área de Linguagens  
Educação Física: Ana Lucia Steidle, Eliana Cristine 
Budisk de Lima, Fabiana Oliveira da Silva, Isabel 
Cristina Albergoni, Karina Xavier, Katia Mendes 
e Silva, Liliane Renata Tank Gullo, Marcia Magali 
Rodrigues dos Santos, Mônica Antonia Cucatto da 
Silva, Patrícia Pinto Santiago, Regina Maria Lopes, 
Sandra Pereira Mendes, Sebastiana Gonçalves 
Ferreira Viscardi, Silvana Alves Muniz.

Língua Estrangeira Moderna (Inglês): Célia 
Regina Teixeira da Costa, Cleide Antunes Silva, 
Ednéa Boso, Edney Couto de Souza, Elana 
Simone Schiavo Caramano, Eliane Graciela 
dos Santos Santana, Elisabeth Pacheco Lomba 
Kozokoski, Fabiola Maciel Saldão, Isabel Cristina 
dos Santos Dias, Juliana Munhoz dos Santos, 
Kátia Vitorian Gellers, Lídia Maria Batista 
Bom m, Lindomar Alves de Oliveira, Lúcia 
Aparecida Arantes, Mauro Celso de Souza, 
Neusa A. Abrunhosa Tápias, Patrícia Helena 
Passos, Renata Motta Chicoli Belchior, Renato 
José de Souza, Sandra Regina Teixeira Batista de 
Campos e Silmara Santade Masiero.

Língua Portuguesa: Andrea Righeto, Edilene 
Bachega R. Viveiros, Eliane Cristina Gonçalves 
Ramos, Graciana B. Ignacio Cunha, Letícia M. 
de Barros L. Viviani, Luciana de Paula Diniz, 
Márcia Regina Xavier Gardenal, Maria Cristina 
Cunha Riondet Costa, Maria José de Miranda 
Nascimento, Maria Márcia Zamprônio Pedroso, 
Patrícia Fernanda Morande Roveri, Ronaldo Cesar 
Alexandre Formici, Selma Rodrigues e  
Sílvia Regina Peres.

Área de Matemática 
Matemática: Carlos Alexandre Emídio, Clóvis 
Antonio de Lima, Delizabeth Evanir Malavazzi, 
Edinei Pereira de Sousa, Eduardo Granado Garcia, 
Evaristo Glória, Everaldo José Machado de Lima, 
Fabio Augusto Trevisan, Inês Chiarelli Dias, Ivan 
Castilho, José Maria Sales Júnior, Luciana Moraes 
Funada, Luciana Vanessa de Almeida Buranello, 
Mário José Pagotto, Paula Pereira Guanais, Regina 
Helena de Oliveira Rodrigues, Robson Rossi, 
Rodrigo Soares de Sá, Rosana Jorge Monteiro, 

Rosângela Teodoro Gonçalves, Roseli Soares 
Jacomini, Silvia Ignês Peruquetti Bortolatto e Zilda 
Meira de Aguiar Gomes. 

Área de Ciências da Natureza  
Biologia: Aureli Martins Sartori de Toledo, Evandro 
Rodrigues Vargas Silvério, Fernanda Rezende 
Pedroza, Regiani Braguim Chioderoli e Rosimara 
Santana da Silva Alves.

Ciências: Davi Andrade Pacheco, Franklin Julio 
de Melo, Liamara P. Rocha da Silva, Marceline 
de Lima, Paulo Garcez Fernandes, Paulo Roberto 
Orlandi Valdastri, Rosimeire da Cunha e Wilson 
Luís Prati. 

Física: Ana Claudia Cossini Martins, Ana Paula 
Vieira Costa, André Henrique Ghel  Ru no, 
Cristiane Gislene Bezerra, Fabiana Hernandes 
M. Garcia, Leandro dos Reis Marques, Marcio 
Bortoletto Fessel, Marta Ferreira Mafra, Rafael 
Plana Simões e Rui Buosi. 

Química: Armenak Bolean, Cátia Lunardi, Cirila 
Tacconi, Daniel B. Nascimento, Elizandra C. S. 
Lopes, Gerson N. Silva, Idma A. C. Ferreira, Laura 
C. A. Xavier, Marcos Antônio Gimenes, Massuko 
S. Warigoda, Roza K. Morikawa, Sílvia H. M. 
Fernandes, Valdir P. Berti e Willian G. Jesus. 

Área de Ciências Humanas 
Filosofia: Álex Roberto Genelhu Soares, Anderson 
Gomes de Paiva, Anderson Luiz Pereira, Claudio 
Nitsch Medeiros e José Aparecido Vidal.

Geografia: Ana Helena Veneziani Vitor, Célio 
Batista da Silva, Edison Luiz Barbosa de Souza, 
Edivaldo Bezerra Viana, Elizete Buranello Perez, 
Márcio Luiz Verni, Milton Paulo dos Santos, 
Mônica Estevan, Regina Célia Batista, Rita de 
Cássia Araujo, Rosinei Aparecida Ribeiro Libório, 
Sandra Raquel Scassola Dias, Selma Marli Trivellato 
e Sonia Maria M. Romano.

História: Aparecida de Fátima dos Santos 
Pereira, Carla Flaitt Valentini, Claudia Elisabete 
Silva, Cristiane Gonçalves de Campos, Cristina 
de Lima Cardoso Leme, Ellen Claudia Cardoso 
Doretto, Ester Galesi Gryga, Karin Sant’Ana 
Kossling, Marcia Aparecida Ferrari Salgado de 
Barros, Mercia Albertina de Lima Camargo, 
Priscila Lourenço, Rogerio Sicchieri, Sandra Maria 
Fodra e Walter Garcia de Carvalho Vilas Boas. 

Sociologia: Anselmo Luis Fernandes Gonçalves, 
Celso Francisco do Ó, Lucila Conceição Pereira e 
Tânia Fetchir.
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Ciências Humanas 
Coordenador de área: Paulo Miceli. 
Filosofia: Paulo Miceli, Luiza Christov, Adilton Luís 
Martins e Renê José Trentin Silveira. 

Geografia: Angela Corrêa da Silva, Jaime Tadeu Oliva, 
Raul Borges Guimarães, Regina Araujo e Sérgio Adas.

História: Paulo Miceli, Diego López Silva, 
Glaydson José da Silva, Mônica Lungov Bugelli e 
Raquel dos Santos Funari.

Sociologia: Heloisa Helena Teixeira de Souza Martins, 
Marcelo Santos Masset Lacombe, Melissa de Mattos 
Pimenta e Stella Christina Schrijnemaekers.

Ciências da Natureza 
Coordenador de área: Luis Carlos de Menezes. 
Biologia: Ghisleine Trigo Silveira, Fabíola Bovo 
Mendonça, Felipe Bandoni de Oliveira, Lucilene 
Aparecida Esperante Limp, Maria Augusta 
Querubim Rodrigues Pereira, Olga Aguilar Santana, 
Paulo Roberto da Cunha, Rodrigo Venturoso 
Mendes da Silveira e Solange Soares de Camargo.

Ciências: Ghisleine Trigo Silveira, Cristina Leite, 
João Carlos Miguel Tomaz Micheletti Neto, 
Julio Cézar Foschini Lisbôa, Lucilene Aparecida 
Esperante Limp, Maíra Batistoni e Silva, Maria 
Augusta Querubim Rodrigues Pereira, Paulo 
Rogério Miranda Correia, Renata Alves Ribeiro, 
Ricardo Rechi Aguiar, Rosana dos Santos Jordão, 
Simone Jaconetti Ydi e Yassuko Hosoume.

Física: Luis Carlos de Menezes, Estevam Rouxinol, 
Guilherme Brockington, Ivã Gurgel, Luís Paulo 
de Carvalho Piassi, Marcelo de Carvalho Bonetti, 
Maurício Pietrocola Pinto de Oliveira, Maxwell 
Roger da Puri cação Siqueira, Sonia Salem e 
Yassuko Hosoume. 

Química: Maria Eunice Ribeiro Marcondes, Denilse 
Morais Zambom, Fabio Luiz de Souza, Hebe 
Ribeiro da Cruz Peixoto, Isis Valença de Sousa 
Santos, Luciane Hiromi Akahoshi, Maria Fernanda 
Penteado Lamas e Yvone Mussa Esperidião.

Caderno do Gestor 
Lino de Macedo, Maria Eliza Fini e Zuleika de 
Felice Murrie.
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Presidente da Diretoria Executiva 
Antonio Rafael Namur Muscat

Vice-presidente da Diretoria Executiva 
Alberto Wunderler Ramos

GESTÃO DE TECNOLOGIAS APLICADAS  
À EDUCAÇÃO

Direção da Área 
Guilherme Ary Plonski

Coordenação Executiva do Projeto 
Angela Sprenger e Beatriz Scavazza

Gestão Editorial 
Denise Blanes

Equipe de Produção

Editorial: Amarilis L. Maciel, Angélica dos Santos 
Angelo, Bóris Fatigati da Silva, Bruno Reis, Carina 
Carvalho, Carla Fernanda Nascimento, Carolina 
H. Mestriner, Carolina Pedro Soares, Cíntia Leitão, 
Eloiza Lopes, Érika Domingues do Nascimento, 
Flávia Medeiros, Gisele Manoel, Jean Xavier, 
Karinna Alessandra Carvalho Taddeo, Leandro 
Calbente Câmara, Leslie Sandes, Mainã Greeb 
Vicente, Marina Murphy, Michelangelo Russo, 
Natália S. Moreira, Olivia Frade Zambone, Paula 
Felix Palma, Priscila Risso, Regiane Monteiro 
Pimentel Barboza, Rodolfo Marinho, Stella 
Assumpção Mendes Mesquita, Tatiana F. Souza e 
Tiago Jonas de Almeida.

Direitos autorais e iconografia: Beatriz Fonseca 
Micsik, Érica Marques, José Carlos Augusto, Juliana 
Prado da Silva, Marcus Ecclissi, Maria Aparecida 
Acunzo Forli, Maria Magalhães de Alencastro e 
Vanessa Leite Rios.

Edição e Produção editorial: Jairo Souza Design 
Grá co e Occy Design projeto grá co .

CONCEPÇÃO DO PROGRAMA E ELABORAÇÃO DOS 
CONTEÚDOS ORIGINAIS

COORDENAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO  
DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DOS 
CADERNOS DOS PROFESSORES E DOS  
CADERNOS DOS ALUNOS  
Ghisleine Trigo Silveira

CONCEPÇÃO 
Guiomar Namo de Mello, Lino de Macedo, 
Luis Carlos de Menezes, Maria Inês Fini 
coordenadora  e Ruy Berger em memória .

AUTORES

Linguagens 
Coordenador de área: Alice Vieira. 
Arte: Gisa Picosque, Mirian Celeste Martins, 
Geraldo de Oliveira Suzigan, Jéssica Mami 
Makino e Sayonara Pereira.

Educação Física: Adalberto dos Santos Souza, 
Carla de Meira Leite, Jocimar Daolio, Luciana 
Venâncio, Luiz Sanches Neto, Mauro Betti, 
Renata Elsa Stark e Sérgio Roberto Silveira.

LEM – Inglês: Adriana Ranelli Weigel Borges, 
Alzira da Silva Shimoura, Lívia de Araújo Donnini 
Rodrigues, Priscila Mayumi Hayama e Sueli Salles 
Fidalgo.

LEM – Espanhol: Ana Maria López Ramírez, Isabel 
Gretel María Eres Fernández, Ivan Rodrigues 
Martin, Margareth dos Santos e Neide T. Maia 
González.

Língua Portuguesa: Alice Vieira, Débora Mallet 
Pezarim de Angelo, Eliane Aparecida de Aguiar, 
José Luís Marques López Landeira e João 
Henrique Nogueira Mateos.

Matemática  
Coordenador de área: Nílson José Machado. 
Matemática: Nílson José Machado, Carlos 
Eduardo de Souza Campos Granja, José Luiz 
Pastore Mello, Roberto Perides Moisés, Rogério 
Ferreira da Fonseca, Ruy César Pietropaolo e 
Walter Spinelli.
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