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Caro(a) aluno(a), 

Este volume encerra um ciclo de estudos sobre cidadania. Você terá contato com uma abordagem 
que visa o entendimento da participação política e do sentido de ser cidadão, a partir da explanação 
das possibilidades da organização política de um país e suas diferentes formas de governo, bem como 
a compreensão de algumas práticas contemporâneas que limitam o exercício da cidadania, ou seja, 
que violam os direitos e colocam em risco a confiança na vida democrática.

Em um primeiro momento, serão apresentadas as formas de estruturação do Estado brasileiro 
em suas diferentes instâncias e poderes, assim como a composição do sistema partidário e as condições 
de voto e de elegibilidade.

Continuando a discussão, serão expostos temas ligados à desumanização e à coisificação das 
pessoas, além de outros processos que levam à vulnerabilidade social. 

Por fim, é necessário reconhecer que, diante de condições concretas de destruição, é possível 
construir e melhorar as relações humanas e, nessa perspectiva, este volume apresenta exemplos sig-
nificativos de ações políticas fundamentadas na esperança de um mundo melhor, por meio de três 
personalidades: Mahatma Gandhi, Martin Luther King e Nelson Mandela. 

Esperamos que, ao final desse percurso, você compreenda como se dá a organização do Estado 
e reflita sobre a necessidade de exercer plenamente a cidadania, posicionando-se com mais rigor e 
clareza acerca das questões de nosso tempo. E que você também tenha a oportunidade de preparar-se 
melhor para ler, interpretar e dar significado às produções humanas, além de poder concretizar novas 
e melhores formas de viver e conviver.
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Nesta Situação de Aprendizagem, será apresentada uma primeira formulação geral do conceito 
de Estado, além de serem abordados seus principais elementos constitutivos e suas características. O 
objetivo é estabelecer uma distinção clara entre a noção geográfica e política de Estado da Federação 
(Estado de São Paulo, da Bahia, do Tocantins, por exemplo) – que você já conhece – e o conceito 
teórico de Estado, cuja definição é oriunda da Teoria Geral do Estado.

Para começar, responda o questionário a seguir.

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 1

ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DE UM PAÍS

!
?

1. Quantos Estados fazem parte do Brasil?

a) 27 Estados e 1 Distrito Federal.

b) 26 Estados e 1 Distrito Federal.

c) 27 Estados.

2. Qual é o nome do nosso Estado?

a) Estado de São Paulo.

b) Estado Federal de São Paulo.

c) Estado de São Paulo de Piratininga.

3. Qual é a capital do Estado de São Paulo?

a) São Paulo.

b) São Paulo de Piratininga.

c) Grande São Paulo.

4. Quantos municípios fazem parte do Estado 
de São Paulo?

a) 548.

b) 632.

c) 645.

5. Qual é o tamanho do Estado de São 
Paulo?

a) 248 209,426 km2.

b) 293 767 km2.

c) 312 891 km2.

6. Qual é a sua população atual?

a) Menos de 43 milhões de habitantes.

b) Entre 43 e 48 milhões de habitantes.

c) Mais de 48 milhões de habitantes.

7. Quantos senadores representam São Paulo 
no Senado Federal?

a) Três.

b) Dois.

c) Cinco.

8. Quantos deputados representam São Paulo 
na Câmara dos Deputados?

a) 94.

b) 110.

c) 70.

9. Quantos deputados compõem a Assembleia 
Legislativa do Estado?

a) 94.

b) 110.

c) 70.
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Território brasileiro.

Etapa 1 – Conceito de Estado e seus elementos constitutivos

Você observou que o Estado de São Paulo faz parte de um conjunto de Estados que compõe o 
Brasil. Esse conjunto de Estados tem um nome especial. 

Você sabe qual é o nome oficial do Brasil? O que esse nome significa?

Uma definição abrangente de Estado seria “uma instituição organizada política, social 
e juridicamente, ocupa um território definido e, na maioria das vezes, sua lei maior é
uma Constituição escrita. É dirigido por um governo soberano reconhecido interna e exter-
namente, sendo responsável pela organização e pelo controle social, pois detém o monopólio
legítimo do uso da força e da coerção”.

DE CICCO, Cláudio; GONZAGA, Álvaro de A. Teoria Geral do Estado e Ciência Política.

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 43.

No trecho a seguir são explicitados, de forma sucinta, os elementos constitutivos do Estado: 

O Estado é uma sociedade de pessoas chamada população, em determinado território, sob a 
autoridade de determinado governo, a fim de alcançar determinado objetivo, o bem comum.

DE CICCO, Cláudio; GONZAGA, Álvaro de A. Teoria Geral do Estado e Ciência Política.

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 43.
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Preste atenção nas explicações do professor e complete o quadro a seguir.

População

Povo

Território

Governo

Leia o texto a seguir e responda às questões.

Os vereadores municipais, deputados estaduais, deputados federais e senadores exercitam 
a função legislativa, investidos em seus mandatos. Prefeitos, governadores e presidente da 
República, a exemplo de outros, exercem o poder de administrar, garantir a segurança do
território, lançar impostos sobre a população, realizar obras que beneficiem tal população em
matéria viária, educacional, sanitária ou cultural, ou ainda executam atividades de fiscalização
e controle (o chamado poder de polícia), exercitam o poder (e a função) executivo. Por fim, 
juízes, desembargadores e árbitros, entre outros, com o poder de julgar, de acordo com as leis
vigentes, os conflitos na esfera pública ou privada, exercem o poder judiciário.

DE CICCO, Cláudio; GONZAGA, Álvaro de A. Teoria Geral do Estado e Ciência Política.

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 45.

1. Quais são os Poderes do Estado?

LIÇÃO DE CASA
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2. Identifique dois cargos associados a cada um dos Poderes e dê exemplos de suas atribuições.

a) Poder Executivo:

b) Poder Legislativo:

c) Poder Judiciário:

Etapa 2 – Características do Estado

Agora que você estudou os elementos constitutivos do Estado, ou seja, os elementos que formam 
um Estado, é preciso entender o que o caracteriza como entidade ou organização política: a  
nacionalidade, a soberania e a finalidade. Sem essas características, não existe Estado. 

E o que significa cada uma dessas características? Para entendê-las melhor, realizaremos uma 
discussão com base no texto a seguir:

A região da Palestina, situada no Oriente Médio, no lado leste do Mar Mediterrâneo 
– fazendo divisa com o Líbano, ao norte; a Síria, a nordeste; a Jordânia, a leste; e o Egito, 
ao sul –, é uma estreita faixa de terra, desértica, sem petróleo e sem recursos minerais 
estratégicos. Habitada inicialmente, entre outros povos, pelos hebreus, dos quais descen-
dem os judeus, em 2000 a.C., a Palestina esteve sob o domínio dos mais diversos povos, 
entre romanos, árabes e, mais recentemente, ingleses. 

Os judeus foram expulsos da região durante o Império Romano e então passaram a 
viver espalhados por vários lugares do mundo. Embora dispersos, os judeus preservaram 
uma profunda consciência nacional e conservaram suas tradições religiosas e seus costumes. 
Com o fim do Império Romano e o surgimento do islamismo, no século VII, a Palestina 
passou a ser dominada pelos árabes. Entre 1517 e 1917, tornou-se parte do Império 
Otomano1 e, durante a Primeira Guerra Mundial, passou a ser controlada pelos ingleses.  

1  Império que existiu entre 1299 e 1922 e que em seu apogeu se estendeu pela Anatólia – região que hoje corresponde à Turquia –, 
pelo Oriente Médio, por parte do sudeste europeu e pelo norte da África. Foi estabelecido por uma tribo de turcos oguzes no oeste 
da Anatólia e era governado pela dinastia Osmanli, de onde deriva o nome “otomano”.

Leitura e análise de texto  

Sociologia – 3a série – Volume 2
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A disputa pelo território palestino remonta ao século XIX, com a emergência de movimentos 
nacionalistas, entre os quais o movimento sionista em 1897, que propunha o retorno dos 
judeus à Palestina e a formação de um Estado judaico. A partir dessa época, milhares de 
judeus passaram a emigrar e a se instalar na região. Com o fim da Primeira Guerra Mundial 
e o desmembramento do Império Turco-Otomano, a Palestina passou para o controle do 
Reino Unido e permaneceu sob o domínio britânico até o final da Segunda Guerra Mundial. 

Em 1947, uma resolução da Organização das Nações Unidas (ONU) propôs a divisão 
da Palestina em dois Estados: um judeu (Israel) e outro árabe palestino. Lideranças judaicas 
apoiaram o plano, mas os árabes palestinos não aceitaram a partilha e, apoiados pela Liga 
Árabe2, iniciaram uma guerra civil. Em 14 de maio de 1948, foi proclamada a criação do 
Estado de Israel. Cinco países da Liga invadiram a Palestina, levando à primeira guerra entre 
árabes e israelenses. Milhares de palestinos foram obrigados a se refugiar nos países vizinhos.  
Os israelenses venceram a guerra e anexaram territórios palestinos previstos pela ONU. 
A partir deste momento, o conflito entre Israel e árabes, especialmente os palestinos, 
tornou-se constante. 

Após a votação das Nações Unidas dividindo a Palestina, David Ben Gourion 
declarou o Estado de Israel, em Tel-Aviv, em maio de 1948.   
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Em 1964, foi fundada a Organização para a Libertação da Palestina (OLP), liderada 
por Yasser Arafat, voltada para a luta pela criação de um Estado palestino livre. Desde 
essa época, ambos os povos têm se enfrentado em guerras, confrontos armados, revoltas 
populares (intifadas) e atos terroristas perpetrados por grupos radicais que não reconhecem 
a existência do Estado de Israel. 

No dia 15 de novembro de 1988, o Conselho Nacional Palestino, o corpo legislativo da OLP, 
estabeleceu a declaração do Estado da Palestina, embora ele não seja um Estado independente, 
tampouco detenha soberania sobre quaisquer territórios. O Estado foi reconhecido imedia-
tamente pela Liga Árabe, mas não pelas Nações Unidas. 

2 Egito, Iraque, Jordânia, Líbano, Arábia Saudita e Síria.
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Yasser Arafat anuncia a criação do Estado palestino em novembro de 1988. 
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Em 1993, teve início o Processo de Paz de Oslo3, quando a OLP pôde estabelecer a 
Autoridade Nacional Palestina (ANP), ou seja, uma espécie de governo representando os in-
teresses dos palestinos. O acordo previa que Israel cederia gradualmente o controle dos territórios 
onde vive a maior parte dos palestinos (a Cisjordânia e a Faixa de Gaza) em troca da paz. Isso 
implicava o reconhecimento mútuo e a coexistência com o Estado de Israel.

Desde 2003, entretanto, os palestinos encontram-se divididos pelo conflito entre duas 
facções: o Fatah, o partido majoritário, e o Hamas, o grupo político radical. Como resultado, 
o território controlado pela ANP está seccionado entre a Cisjordânia, controlada pelo 
Fatah, e a Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, que, apesar de ter vencido as eleições em 
2006, não tem sido autorizado a participar das negociações oficiais de paz, por ser consi-
derado uma organização terrorista por Israel e diversos outros países.

Os maiores obstáculos para a constituição efetiva do Estado palestino estão nas violentas dis-
putas entre facções palestinas desde a eleição, em 2006, do grupo Hamas (não reconhecido inter-
nacionalmente) e nos constantes ataques de ambos os lados às populações civis em cidades israelenses 
e da Faixa de Gaza. Essa situação impede as iniciativas em busca de negociações por acordos de paz 
e a retirada dos assentamentos judeus na Cisjordânia, reivindicadas pelos palestinos.

Atualmente, os destinos da região continuam incertos. Se os palestinos já conquistaram 
a autonomia em algumas cidades da Cisjordânia e em Gaza, ainda não possuem um Estado 
independente e soberano. Alguns passos, contudo, têm sido dados nessa direção. O mais 
importante deles ocorreu em 29 de novembro de 2012, quando a Assembleia Geral da 
Organização das Nações Unidas concedeu à Palestina a condição de Estado observador não 
membro, por 138 votos a favor, 9 contra e 41 abstenções. Isso representa um passo impor-
tante, ainda que não definitivo, para que sua condição de Estado seja reconhecida plena-
mente4. Além disso, desde 1996, a Palestina possui um comitê olímpico e, em 1998, a Fifa 
reconheceu a seleção palestina de futebol como uma entidade independente.
3 Possui esse nome porque foi realizado na capital da Noruega.
4  Fonte de dados: ONU. Assembleia Geral da ONU concede status de Estado Observador não membro à Palestina. Disponível em: <http://

www.onu.org.br/assembleia-geral-da-onu-concede-status-de-estado-observador-nao-membro-a-palestina/>. Acesso em: 20 dez. 2013.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.
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1. Consulte um atlas e identifique as áreas indicadas no texto e os Estados que fazem fronteira 
com o atual Estado de Israel. Você pode realizar esta consulta também no Caderno do Aluno 
da disciplina de Geografia. No volume 1 da 3a série, há uma Situação de Aprendizagem que 
apresenta as fronteiras de Israel durante o período citado no texto.

2. Com base na leitura do texto e nas explicações do professor, responda:

a) O que levou à proclamação do Estado de Israel, em 1948?

b) O que houve com os árabes palestinos que viviam na região?

c) O que tornou possível a existência do Estado de Israel?

Sociologia – 3a série – Volume 2
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LIÇÃO DE CASA

Você sabia?

Elementos que caracterizam o Estado:

Nacionalidade: está baseada na ideia de nação, que “está intimamente ligada também 
à cultura de um povo, cultura esta que se constrói através do tempo e se delineia em 
grande parte em função dos acontecimentos históricos que marcaram a caminhada da-
quele povo”1. 

Soberania: deve ser entendida de duas formas: 1) como sinônimo de independência, ou 
seja, quando um Estado, especialmente seu próprio povo, afirma-se como soberano, isto 
é, não mais submisso a qualquer potência estrangeira; 2) como expressão de poder jurídico 
mais alto, ou seja, dentro dos limites jurídicos e territoriais do Estado, este é quem tem 
o poder de decisão em última instância, isto é, exerce o poder soberano, ou o poder 
máximo. Um Estado, para ser verdadeiramente soberano, só reconhece um tipo de so-
berania: a) una, b) indivisível, c) inalienável e d) imprescritível. O que isso significa?

a)  Significa que a soberania deve ser una, porque, em um mesmo Estado, não se admite 
a convivência de duas soberanias (mais de um poder superior no mesmo âmbito). 

b)  A soberania do Estado deve prevalecer sobre todo e qualquer assunto. Por essa razão, 
é considerada indivisível, não sendo admissível a existência de várias partes separadas 
da mesma soberania.

c)  Ela é inalienável, ou seja, não pode ser retirada; do contrário, quem quer que a detenha 
(seja o povo, a nação ou o Estado) desaparece quando ficar sem ela.

d)  Finalmente, é imprescritível, isto é, não tem prazo para terminar; do contrário, quem 
quer que a detenha (seja o povo, a nação ou o Estado) desaparece quando ela 
termina.

Finalidade: o fim ou o propósito do Estado é o bem comum, entendido como o conjunto 
de todas as condições de vida social que permitam e favoreçam o desenvolvimento das 
pessoas que vivem naquele território, sob aquele governo em particular.

1  DE CICCO, Cláudio; GONZAGA, Álvaro de A. Teoria Geral do Estado e Ciência Política. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2008. p. 53-54.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

Releia o texto sobre o conflito entre Israel e palestinos e, com base no que foi debatido em sala 
de aula, responda às questões a seguir. O livro de Joe Sacco, Palestina, indicado na seção Para saber 
mais, pode auxiliá-lo na realização da atividade.
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Leia a afirmação a seguir:

O Estado é o responsável pela organização e pelo controle da sociedade, pois é o único 
que pode manter forças armadas (Exército e força policial) e tem legitimidade ou autoridade 
para impor a ordem pela força (monopólio legítimo do uso da força e da coerção). 

Com base no que foi debatido a respeito das características do Estado, desenvolva um texto 
dissertativo relacionando seu papel como responsável pelo controle e pela organização social com as 
noções de soberania e finalidade do Estado.

1. Considerando-se apenas os elementos constitutivos do Estado, os palestinos detêm as condi-
ções necessárias para formar um Estado próprio?

2. Em 1988, o Conselho Nacional Palestino declarou a existência do Estado da Palestina. Porém, 
diversos países não reconhecem a existência desse Estado. Considerando-se as características 
do Estado, por que a Palestina ainda não se constituiu efetivamente como Estado? Justifi que 
sua resposta.

VOCÊ APRENDEU?
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Livros

DE CICCO, Cláudio; GONZAGA, Álvaro de A. Conceito de Estado, elementos cons-
titutivos e características. Cap. IV. In: Teoria Geral do Estado e Ciência Política. 5. ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. Nesse capítulo, você poderá buscar mais re-
ferências sobre o conceito de Estado e os assuntos tratados nesta Situação de Aprendizagem. 

SACCO, Joe. Palestina – Edição especial. São Paulo: Editora Conrad, 2011.  A edição 
especial do livro, lançado originalmente em 1996 (Palestina – Uma nação ocupada), 
conta a história da viagem do autor à região da Palestina, palco de intensos conflitos com 
Israel. A narrativa, que tem a forma de um diário, é quase toda feita em quadrinhos, com 
desenhos em nanquim baseados nas fotos tiradas nessa viagem. Em dois meses, ele coletou 
informações em hospitais, campos de refugiados, ruas e escolas.

Site

INFOESCOLA. Disponível em: <http://www.infoescola.com/historia/conflito-entre- 
israel-e-palestina/>. Acesso em: 20 dez. 2013. No site do Infoescola, você encontra textos, 
resumos e artigos sobre os mais diversos assuntos e matérias escolares. No link indicado, 
poderá encontrar um artigo sobre o conflito entre Israel e Palestina. 

PARA SABER MAIS
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Agora que já foi trabalhado o conceito de Estado, é preciso entender como ele funciona. Basica-
mente, o que faz o Estado funcionar é o governo. Porém, o modo como um Estado funciona pode 
variar muito. Cada país tem seu jeito particular de governar sua própria sociedade, com suas leis, 
regras, normas e formas de organização interna do poder, de tal modo que é quase impossível descre-
ver todas as formas de governo que existem. Contudo, comparando os diferentes países, é possível 
encontrar algumas semelhanças no que diz respeito ao regime político, à origem do poder, ao seu 
desenvolvimento e à sua extensão. Isso permite construir classificações que nos ajudam a compreender 
como as sociedades se governam e são governadas. 

Um primeiro aspecto a enfatizar é o fato de que o Estado, uma vez constituído, permanece, ou 
seja, possui certa durabilidade. Tomemos como exemplo o Brasil. Nosso país tornou-se independente 
de Portugal em 1822. Desde aquele ano, muitos governos foram instituídos e caíram, presidentes 
foram eleitos, regimes políticos se sucederam, enfim, muita coisa mudou. Analise as imagens a 
seguir e identifique o que se pede: 
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a) Quem são as pessoas presentes nessas imagens?

b) A que período cada uma das imagens se refere? 

c) Qual era o tipo de governo que existia na época de cada imagem?

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 2

COMO OS PAÍSES SÃO GOVERNADOS

!
?
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Etapa 1 – Formas de governo: a monarquia

Que tipos de governo você conhece? Que países adotam essas formas de governo? Você já sabe que 
o Brasil foi uma monarquia e depois se tornou uma república. Essas são as formas mais comuns que o 
Estado moderno adotou. Você conhece outros países que atualmente sejam monarquias ou repúblicas?

Monarquias
(governadas por reis/rainhas ou 

primeiros-ministros)

Repúblicas
(governadas por presidentes ou 

primeiros-ministros)

Exercício 

Preste atenção nas explicações do professor e complete o quadro a seguir.

Características da monarquia

Vitaliciedade

Hereditariedade

Irresponsabilidade

Tipos de monarquia

Absolutista

O monarca exerce o poder de forma absoluta, sem quaisquer limitações constitu-

cionais ou divisões de poder (Arábia Saudita, Bahrein, Brunei, Catar).
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1. O que levou à luta contra a monarquia absolutista e à emergência da república como forma 
alternativa de governo?

Etapa 2 – Formas de governo: a república democrática

Ao mesmo tempo em que se apontavam os males da monarquia, aumentava a exigência 
de participação do povo no governo, surgindo a república, mais do que como forma de 
governo, como o símbolo de todas as reivindicações populares. A república era expressão 
democrática de governo, era a limitação do poder dos governantes e era a atribuição de 
responsabilidade política, podendo, assim, assegurar a liberdade individual.

DALLARI, Dalmo de A. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 229.

Leitura e análise de texto  

Limitada

O poder central é repartido entre outros órgãos autônomos ou é submetido à sobera-

nia nacional. Há três tipos de monarquia limitada:

: o rei descentraliza certas funções, que são delegadas a membros 

da nobreza, reunidos em cortes, ou a outros órgãos que funcionam como desdo-

bramentos do poder real (reinos feudais);

: o rei exerce o Poder Executivo, nos termos de uma Constitui-

ção, ao lado dos Poderes Legislativo e Judiciário (Aruba, Austrália, Bélgica, 

Camboja, Dinamarca, Holanda, Japão, Jordânia, Luxemburgo, Marrocos, Mô-

naco, entre outros);

: o rei não exerce sua função de governo, mas sim de chefe de Es-

tado, segundo o que a Constituição determinar. O Poder Executivo é exercido 

por um Conselho de Ministros, responsável perante o Parlamento (Emirados 

Árabes Unidos, Espanha, Granada, Lesoto, Reino Unido, Suécia, Tailândia, 

entre outros).
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Exercício 

Preste atenção nas explicações do professor e complete o quadro a seguir:

Características da república

Temporariedade

Eletividade

Responsabilidade

Tal como as monarquias, há mais de um tipo de república. A diferença está na origem do poder, 
ou seja, se ele emana de todo o povo ou apenas de parte dele, e no grau de participação do poder 
nas decisões do governo. Quando apenas uma parte da sociedade, ou uma elite, governa, trata-se de 
uma aristocracia ou uma república aristocrática. Quando todo o poder emana do povo, trata-se de 
uma democracia ou república democrática.

2. Quais eram as principais diferenças introduzidas pela forma republicana de governo em relação 
à monarquia?

A concepção moderna de república encontra-se fundamentada em um ideal de demo-
cracia. Mas o que significa democracia? Hoje, muito se fala em democracia, porém o real 
sentido da palavra nem sempre é claro. A origem da palavra é grega e significa “governo” 
ou “poder do povo”. Vê-se claramente que a democracia opõe-se à monarquia, seja porque
ela é o governo do povo, enquanto a monarquia é o governo de um rei, seja porque ela 
pretende ser o governo de todos, sendo a monarquia o governo de um só.
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Considerando as limitações do exercício da democracia, diante das dificuldades apresentadas 
pela prática da democracia direta, elabore um breve texto sobre a necessidade de serem propostos 
mecanismos alternativos de participação, como a democracia representativa.

Tipos de república

Aristocrática

Significa, literalmente, governo dos melhores, ou de uma classe privilegiada da sociedade 

(aqueles que detinham conhecimento, a elite econômica ou política – Atenas nos séculos 

V e IV a.C., Veneza desde a Idade Média até o século XVIII).

Democrática

Forma de governo em que todo poder emana do povo. Pode ser de três tipos:
direta: a totalidade dos cidadãos governa por meio de assembleias populares (Estado 
ateniense);

indireta ou representativa: o povo elege seus representantes para o exercício das 
funções legislativas, executivas e, em alguns países, judiciárias;

semidireta ou mista: sistema em que os problemas considerados de suma importância 
nacional são decididos pelo próprio povo por processos típicos de democracia direta, 
enquanto os assuntos legislativos cabem aos representantes eleitos.

LIÇÃO DE CASA
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Etapa 3 – Parlamentarismo e presidencialismo

Como vimos, as monarquias e as repúblicas podem ser de vários tipos. Em alguns países, como 
o Reino Unido, o poder é dividido entre o chefe de Estado, representado por um rei ou por uma 
rainha, e o chefe de Governo, representado pelo primeiro-ministro, que está à frente do Parlamento. 
Trata-se, portanto, de uma monarquia que combina um sistema parlamentarista de governo. Em outros 
países, como o Brasil, embora existam ministros, o chefe de Governo é o presidente da República. 
Nesse caso, trata-se de uma república com sistema presidencialista de governo. Nesta etapa, estudaremos 
esses dois importantes sistemas de governo: o parlamentarismo e o presidencialismo.

Observe a imagem e, em seguida, leia o trecho.

O parlamentarismo teve origem na Inglaterra, quando o Rei Eduardo I oficializou as 
reuniões de cidadãos comuns e burgueses, criando o Parlamento, em 1295. Desde esse 
momento, a instituição levou vários séculos para conseguir impor suas decisões ao monarca, 
tendo se dividido em duas casas, a Câmara dos Lordes (reservada aos nobres) e a Câmara 
dos Comuns (reservada àqueles sem título de nobreza). Mas foi somente no século XVIII 

que se destacou a figura do pri-
meiro-ministro, responsável por 
comandar o Gabinete (os mem-
bros responsáveis por executar as 
ordens do rei), que passou a 
expor e defender suas decisões 
perante o Parlamento. No século 
XIX, o sistema foi aperfeiçoado 
e o primeiro-ministro passou a 
ser escolhido entre os represen-
tantes da maioria parlamentar, 
condicionando-se sua perma-
nência no cargo à manutenção 
dessa maioria. 

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.
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Câmara dos Comuns do Parlamento inglês.

 

O parlamentarismo é um sistema de governo que pode existir tanto nas monarquias 
como nas repúblicas. São exemplos de monarquias parlamentaristas o Reino Unido, a Espanha 
e a Holanda. São exemplos de repúblicas parlamentaristas a Itália, a França e Portugal.
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Características do parlamentarismo

Distinção entre chefe de Estado e chefe de Governo

Interdependência entre os Poderes Executivo e Legislativo

Queda do Gabinete por voto de desconfi ança

Possibilidade de dissolução do Parlamento

Exercício

Preste atenção nas explicações do professor e complete o quadro a seguir.
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Quais semelhanças você observa entre o sistema parlamentarista de governo e o sistema presi-
dencialista? E diferenças?

 

Diferentemente do parlamentarismo, o sistema de governo presidencialista é próprio das 
repúblicas. Em linhas gerais, o representante máximo do governo é o presidente da República, 
eleito pelo povo para mandatos regulares. Ele acumula as funções de chefe de Estado e de 
Governo e nomeia e demite os ministros sem a necessidade de consultar o Poder Legislativo.

Mas, diferentemente do que ocorreu em relação ao regime parlamentar, o presidencia-
lismo não resultou de um longo e gradual processo de elaboração. Pode-se afirmar com toda 
segurança que o presidencialismo foi uma criação americana do século XVIII, tendo resul-
tado da aplicação das ideias democráticas, concentradas na liberdade e na igualdade dos 
indivíduos e na soberania popular, conjugadas com o espírito pragmático dos criadores do 
Estado norte-americano. A péssima lembrança que tinham da atuação do monarca, enquanto 
estiveram submetidos à coroa inglesa, mais a influência dos autores que se opunham ao 
absolutismo, especialmente de Montesquieu, determinou a criação de um sistema que, 
consagrando a soberania da vontade popular, adotava ao mesmo tempo um mecanismo de 
governo que impedia a concentração do poder.

DALLARI, Dalmo de A. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 240.

Leitura e análise de texto  
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Características do presidencialismo

Dupla função

Mandato eletivo

Prazo do mandato
determinado

Poder de veto

Indissolubilidade
do Congresso/Parlamento

Exercício 

Preste atenção nas explicações do professor e complete o quadro a seguir.
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Considerando as formas de governo estudadas, desenvolva, em folha avulsa, um texto dissertativo 
explicitando a forma e o sistema de governo mais vantajosos e eficientes em termos de eficácia do Estado, 
capacidade de articulação entre os Poderes e participação do povo na organização do governo. 

Debate

Organize-se em grupo para debater com os colegas sobre as características do presidencialismo 
e do parlamentarismo. Ouça as orientações do professor e utilize os textos abaixo para ajudar a 
formular suas opiniões.

Os defensores do parlamentarismo consideram-no de fato, mais racional e menos persona-
lista, porque atribui responsabilidade política ao chefe do executivo e transfere ao Parlamento, 
onde estão representadas todas as grandes tendências do povo, a competência para fixar a política 
do Estado, ou pelo menos, para decidir sobre a validade da política fixada. Os que são contrários 
a esse tipo de governo argumentam com sua fragilidade e instabilidade, sobretudo na época atual 
em que o Estado não pode ficar numa atitude passiva, de mero vigilante das relações sociais.

DALLARI, Dalmo de A. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 238.

O regime presidencial tem sido preferido nos lugares e nas épocas em que se deseja o 
fortalecimento do poder executivo, sem quebra da formal separação dos poderes. A seu favor 
argumenta-se com a rapidez com que as decisões podem ser tomadas e postas em prática. 
[...] Por último, alega-se que o presidencialismo assegura maior energia nas decisões, pois 
sendo o responsável pela política e tendo os meios para aplicá-la, tudo fará para que o Estado 
atue com o máximo de suas possibilidades. [...] O principal argumento que se usa contra o 
presidencialismo é que ele constitui, na realidade, uma ditadura a prazo fixo. Eleito por um 
tempo certo e sem responsabilidade política efetiva, o presidente da República pode agir 
francamente contra a vontade do povo ou do Congresso sem que haja meios normais para 
afastá-lo da presidência. O impeachment, geralmente previsto nos sistemas presidenciais, é 
uma figura penal, que só permite o afastamento do presidente se ele cometer um crime.

DALLARI, Dalmo de A. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 245-246.

VOCÊ APRENDEU?

Livro

DE CICCO, Cláudio; GONZAGA, Álvaro de A. Formas de Governo II (Cap. X) e Sistemas 
de Governo (Cap. XII). In: Teoria Geral do Estado e Ciência Política. 5. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2013. Nesses capítulos estão explicitados, de modo sucinto e didático, 
as formas e os sistemas de governo estudados na Situação de Aprendizagem 2. 

PARA SABER MAIS
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Nesta Situação de Aprendizagem, o objetivo será apresentar o Estado brasileiro e sua estrutura de 
funcionamento. No dia a dia, porém, o modo como lidamos com o Estado não é por meio de sua 
estrutura formal, mas pelas informações que nos chegam sobre o governo por intermédio da mídia. 
Todos os dias, os jornais, as revistas e os noticiários televisivos reportam os principais acontecimentos 
nas diferentes esferas do governo, citando cargos, funções, posições políticas, decisões, disputas, denún-
cias de corrupção etc. A leitura e a interpretação dos noticiários dependem do entendimento da orga-
nização política do Estado.

Exercício 

A partir das discussões em sala de aula em torno das reportagens de jornais selecionadas de acordo 
com as orientações do seu professor, identifique:

a) o assunto da reportagem:

b) as principais pessoas envolvidas:

c) os cargos políticos citados na reportagem:

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 3

ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DO ESTADO BRASILEIRO

!
?
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Exercício 

Você conhece a sede do Governo Federal em Brasília? Observe as imagens a seguir e identifique 
para cada uma delas: a) o edifício retratado; b) qual órgão do governo utiliza suas instalações; c) o 
Poder que se encontra ali instalado. 

Etapa 1 – O Estado brasileiro

Segundo a Constituição Federal de 1988, o Brasil constitui um Estado Democrático de Direito, 
cuja forma de governo é uma República Federativa, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
municípios e do Distrito Federal. Ao adotar o sistema presidencialista de governo, a Constituição 
tem como um dos seus princípios fundamentais a independência entre os Poderes da União, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Reflita sobre a seguinte questão: Qual é a razão para a separação dos Poderes?

A teoria da separação dos Poderes, desenvolvida 
pelo Barão de Montesquieu em sua famosa obra O es-
pírito das leis, tinha como principal preocupação a de-
fesa da liberdade dos indivíduos, especialmente em uma 
época em que os governos monárquicos absolutistas
concentravam todo o poder nas mãos do rei. Do ponto 
de vista de Montesquieu, quanto maior a concentração
do poder, maior o risco de um governo ditatorial. 

Charles de Montesquieu (1689-1755): foi políti-
co, filósofo e escritor francês, famoso por ter sido um
crítico severo da monarquia absolutista e um defensor
da teoria da separação dos Poderes. Sua obra mais in-
fluente foi O espírito das leis, publicada em 1748.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.
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Charles de Montesquieu.

d) o que fazem as pessoas que ocupam esses cargos:
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a) 

b) 

c) 

a) 

b) 

c) 

a) 

b) 

c) 
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Etapa 2 – O Poder Legislativo

Leia atentamente o Artigo 44 da Constituição Federal de 1988 e acompanhe a explicação de 
seu professor:

Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de quatro anos.

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

const/con1988/CON1988_04.02.2010/art_44_.shtm>. Acesso em: 27 jan. 2014.
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Você sabia?

Na capital federal, o edifício da Câmara dos Deputados é o que parece um prato de 
sopa com a boca para cima, e o do Senado, com a boca para baixo.

No Brasil, o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, no âmbito federal, 
formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. A Câmara é composta por um total 
de 513 deputados, eleitos para um mandato de quatro anos. Os deputados representam a  
população de cada Estado e do Distrito Federal proporcionalmente, respeitando o limite 
mínimo de 8 deputados e o máximo de 70 para cada unidade da Federação. Já o Senado 
Federal é composto de 81 senadores, eleitos para um mandato de oito anos. Três senadores 
representam cada Estado e o Distrito Federal. As atribuições do Congresso Nacional estão 
estabelecidas nos Artigos 48 e 49 da Constituição Federal. Além dessas, o Artigo 51 define 
mais algumas atribuições que são privativas apenas da Câmara dos Deputados, e o Artigo 
52, aquelas que são apenas do Senado Federal. 

Assim, segundo a Constituição Federal de 1988, o processo legislativo compreende a 
elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, 
medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. O processo legislativo é exercido pelo 
Congresso Nacional sobre todas as matérias de competência da União (Estado), como:

questões tributárias, arrecadação e distribuição de recursos;

leis e planejamento orçamentário, que definem como os recursos do governo serão 
gastos;

programas de desenvolvimento;

criação de órgãos, cargos e empregos públicos federais;

questões monetárias, financeiras e cambiais etc.

Ao Congresso compete ainda decidir sobre tratados e acordos internacionais que 
impliquem algum prejuízo para o patrimônio nacional; autorizar o presidente da República 
a declarar guerra ou celebrar a paz ou permitir o trânsito, no país, de forças estrangeiras; 
autorizar o afastamento do país do presidente e do vice-presidente da República por mais 
de quinze dias; fixar os subsídios do presidente, do vice-presidente da República, dos 
deputados, dos senadores; julgar as contas do presidente da República; fiscalizar os atos do 
Poder Executivo; além de várias outras.

Entre as atribuições exclusivas da Câmara dos Deputados, duas das mais importantes são:

autorizar a instauração de processo contra o presidente, vice-presidente da República 
e os ministros de Estado;

fazer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 
do Estado.
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Entre as atribuições exclusivas do Senado Federal, duas das mais importantes são:

processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República, os ministros de 
Estado, os comandantes das Forças Armadas, os ministros do Supremo Tribunal 
Federal, o procurador-geral da República e o advogado-geral da União, nos casos 
de crime de responsabilidade;

aprovar operações de empréstimo externo da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos municípios, entre outras.

No âmbito estadual, o Poder Legislativo é exercido pelas Assembleias Legislativas, em 26 
Estados, e pela Câmara Legislativa, no Distrito Federal. Os deputados estaduais são eleitos para 
mandatos de quatro anos, podendo ser reeleitos. Nessas Casas, os deputados também produzem 
leis, avaliam a prestação de contas dos governadores, verificam se a execução dos programas e 
das metas previstas para cada ano está sendo efetivamente cumprida, entre outras funções. 

O Poder Legislativo nos municípios é exercido pela Câmara Municipal, que também  
fiscaliza os atos do Poder Executivo municipal, inclusive os das empresas administradas 
indiretamente pelas prefeituras. A Câmara Municipal é integrada por vereadores eleitos 
entre os cidadãos maiores de 18 anos e no exercício dos direitos políticos. Eles tratam de 
matérias de interesse local: arrecadação de impostos; discussão e aprovação do Plano Diretor 
da Cidade (que estabelece as diretrizes do crescimento urbano); discussão e aprovação do 
orçamento anual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (que planeja onde e como aplicar o 
orçamento do município); dívida pública municipal; fiscalização das atividades comerciais, 
industriais e de serviços na cidade; vigilância sanitária; zoneamento urbano etc. A Câmara 
Municipal pode, também, exercer a função julgadora, quando julga os próprios vereadores, 
o prefeito e o vice-prefeito por infrações político-administrativas.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

Faça os exercícios, com base no conteúdo estudado e nos Artigos 48 a 52 da Constituição Federal.

1. Para que serve a separação dos Poderes?

LIÇÃO DE CASA
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Etapa 3 – O Poder Executivo

Conhecendo o Governo

O Executivo na esfera federal

O Poder Executivo exerce a função administrativa, atuando direta ou indiretamente na execução 
de programas ou na prestação de serviços públicos. Na esfera federal, ele é exercido pelo presidente 
da República, auxiliado por seus ministros de Estado. Em sua função de vigiar e controlar os demais 
Poderes, o Executivo tem o papel de nomear os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e dos 
demais tribunais superiores, além de participar da elaboração das leis, por meio da sanção ou do veto 
aos projetos, e, também, da escolha dos ministros do Tribunal de Contas da União (TCU). O pre-
sidente exerce, ainda, o controle supremo das Forças Armadas.

Para se ter uma ideia da complexidade da estrutura do Poder Executivo Federal, analise o orga-
nograma a seguir.

2. Analise a importância do Congresso Nacional, como órgão que representa o Poder Legislativo, 
para o funcionamento do Estado democrático. 

3. Quais são as principais semelhanças entre deputados federais, deputados estaduais e vereado-
res? E as principais diferenças?
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Fonte: ESTRUTURA do Poder Executivo Federal. Gespública. Disponível em: <http://gespublica.gov.br/biblioteca/

pasta.2010-12-07.7837648486/oraganograma_do_poder_executivo_federal.pdf>. Acesso em: 28 fev. 2014.
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O Poder Executivo estadual é parte indissociável da República Federativa do Brasil e é exercido 
pelo governador, eleito para um mandato de quatro anos. O governador tem como auxiliares diretos 
o vice-governador e os secretários estaduais. No Distrito Federal, também há governador e vice, mas 
os secretários são distritais. O Poder Executivo estadual tem por princípios e objetivos o respeito à 
unidade da Federação, à Constituição Federal e à Estadual, à inviolabilidade dos direitos e garantias 
fundamentais, entre outros. Por isso, o Estado exerce em seu território toda a competência que não 
lhe seja vetada pela Constituição Federal. A organização político-administrativa compreende os 
municípios, regidos por leis orgânicas próprias.

O Poder Executivo municipal tem como chefe o prefeito, que é escolhido entre maiores de  
21 anos para exercer um mandato de quatro anos. O chefe do Executivo municipal tem como auxi-
liares diretos o vice-prefeito e os secretários municipais. O prefeito tem atribuições políticas e admi-
nistrativas que se consolidam em atos de governo e se expressam no planejamento das atividades, 
obras e serviços municipais. Cabem ao prefeito, ainda, a apresentação, a sanção, a promulgação e o 
veto de proposições e projetos de lei. Anualmente, o Executivo municipal elabora a proposta orça-
mentária, que é submetida à Câmara dos Vereadores.

Etapa 4 – O Poder Judiciário

Tal como o Poder Executivo, o Poder Judiciário é uma estrutura complexa, composta por uma série 
de órgãos, que possuem diferentes hierarquias e obedecem à divisão das esferas de governo da União.

No Brasil, o Poder Judiciário é dividido em uma Justiça de âmbito federal (comum ou especia-
lizada) e outra estadual. Consideram-se como Justiça Federal especializada as Justiças Trabalhista, 
Eleitoral e Militar. Os órgãos do Poder Judiciário são: o Supremo Tribunal Federal, o Conselho 
Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, os tribunais regionais federais e os tribunais 
eleitorais e militares, dos Estados e do Distrito Federal. Os juízes são os representantes em primeira 
e segunda instâncias dos respectivos órgãos.

Exercício 

Preste atenção nas explicações do professor e complete o quadro a seguir.

Supremo Tribunal 
Federal

Superior Tribunal 
de Justiça

Ministério Público
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Agora que já foi trabalhada a temática da organização política do Estado e da estruturação interna 
dos Poderes, é interessante situar esse sistema na realidade atual do país. Conhecer os participantes, 
colaboradores diretos e assessores que atuam no governo, bem como acompanhar suas ações, é ati-
vidade importante do cidadão politicamente ativo.

Você e seu grupo deverão realizar um trabalho de pesquisa a fim de saber quem são os cidadãos 
que ocupam cargos no atual governo. Procure:

a) descobrir o nome do ocupante segundo o cargo eletivo;

b) obter, se possível, uma fotografia do ocupante;

c) descrever, de forma sucinta, suas principais atribuições no governo;

d) no caso dos cargos do Legislativo municipal, realizar um breve levantamento de projetos 
de lei, propostas e ações de um vereador do seu município, à escolha do grupo. 

Utilize como fontes jornais, revistas e internet. Aproveite para fazer uma visita à Prefeitura 
Municipal e à Câmara dos Vereadores da sua cidade a fim de saber mais sobre quem são as pessoas 
que estão atuando nos Poderes Executivo e Legislativo do seu município.

VOCÊ APRENDEU?

Parte 1 – Governo Federal

Foto

Presidente

Nome:

Atribuições:

Foto

Vice-presidente

Nome:

Atribuições:

Tribunais Superiores

Tribunais Regionais
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Escolha três Ministérios do seu interesse e procure saber quem são seus ocupantes:

Foto

Ministro

Nome:

Atribuições:

Foto

Ministro

Nome:

Atribuições:

Foto

Ministro

Nome:

Atribuições:

Foto

Presidente do Senado

Nome:

Atribuições:

Foto

Presidente da Câmara

Nome:

Atribuições:

Foto

Presidente do Supremo Tribunal Federal

Nome:

Atribuições:

Foto

Procurador-geral da República

Nome:

Atribuições:
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Parte 2 – Governo Estadual

Foto

Governador

Nome:

Atribuições:

Foto

Vice-governador

Nome:

Atribuições:

Escolha duas secretarias do seu interesse e procure saber quem são seus ocupantes.

Foto

Secretário

Nome:

Atribuições:

Foto

Secretário

Nome:

Atribuições:

Foto

Presidente da Assembleia Legislativa

Nome:

Atribuições:

Foto

Deputado estadual

Nome:

Atribuições:
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Escolha um vereador do seu interesse e realize um breve levantamento dos seus projetos de lei 
e das suas propostas e ações para o município.

Nome:

Projetos, propostas e ações:

Parte 3 – Governo Municipal

Foto

Prefeito

Nome:

Atribuições:

Foto

Vice-prefeito

Nome:

Atribuições:

Escolha duas secretarias do seu interesse e procure saber quem são seus ocupantes.

Foto

Secretário

Nome:

Atribuições:

Foto

Secretário

Nome:

Atribuições:
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Gostou de aprender sobre o funcionamento do Governo Federal? Quer saber mais 
sobre como funciona o governo do seu Estado ou do seu município? Sabia que você pode 
acompanhar de perto o trabalho dos senadores, deputados federais, estaduais e vereadores 
em quem você votou ou que obtiveram mais votos em sua região? 

Se você tem acesso à internet, basta procurar os sites oficiais de cada órgão, utilizar 
os telefones gratuitos de atendimento ao cidadão ou, então, os serviços dos Correios. 

Para saber mais sobre o Senado Federal, conhecer o nome dos senadores, enviar 
mensagens, comentários, críticas e sugestões, acesse o site: <http://www.senado.gov.br>, 
(acesso em: 20 dez. 2013). Lá você pode acompanhar os projetos de lei em andamento e 
obter os endereços, telefones e e-mails de contato oficiais dos senadores. Se preferir, pode 
entrar em contato com a Central de Relacionamento com o Cidadão, diretamente pelo 
Alô Senado, cujo telefonema é gratuito e o número é 0800-612211. 

Para saber mais sobre a Câmara dos Deputados, entre no Portal da Câmara dos 
Deputados na internet. Acesse: <http://www2.camara.leg.br> (acesso em: 20 dez. 2013). 
Para falar com um deputado federal, você pode enviar um e-mail, ligar para o Serviço de 
Atendimento ao Cidadão, no telefone gratuito 0800-619619, ou retirar gratuitamente 
uma Carta-Resposta em qualquer agência dos Correios.

A Assembleia Legislativa de São Paulo também mantém um canal aberto de comu-
nicação com os cidadãos eleitores, por meio do portal: <http://www.al.sp.gov.br> (acesso 
em: 20 dez. 2013). Você pode se comunicar com seus representantes estaduais pelo link 
Fale Conosco, além de conhecer o trabalho desenvolvido pelos deputados, o papel da 
Assembleia Legislativa, tirar dúvidas e fazer sugestões.

APRENDENDO A APRENDER
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Texto on-line

site 

Sites
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O objetivo desta Situação de Aprendizagem é apresentar os principais elementos que integram 
o processo eleitoral no Estado Democrático de Direito e a forma como eles se articulam entre si, 
a fim de garantir que o povo exerça o direito político previsto na Constituição de determinar quem 
governa a nação. 

O tema “eleições” tende a ocupar os noticiários televisivos e as páginas dos jornais com mais 
frequência somente nos anos eleitorais, quando as disputas políticas pelos cargos eletivos se tornam 
o centro das atenções. No entanto, em uma sociedade democrática, o processo eleitoral não é algo 
que acontece somente a cada dois anos, em períodos determinados pela legislação. Na vida coti-
diana, há muitas situações em que o cidadão é convidado a participar de decisões que dizem 
respeito a seus interesses diretos.

Desafio!

Você é um bom eleitor?

Leia as afirmações e assinale (V), se ela for verdadeira, ou (F), se for falsa.

( ) Para concorrer a cargo eletivo, não é obrigatório que o candidato seja registrado 
por partido.

( ) O mandato de senador tem duração de oito anos, com direito à reeleição.

( ) O voto no Brasil é secreto, obrigatório, direto e igual.

( ) É preciso ter pelo menos 25 anos de idade para concorrer ao cargo de governador do Estado.

( ) Caso o eleitor não possa comparecer à sua seção no dia da votação, deve apresentar 
justificativa à Justiça Eleitoral.

( ) O candidato a deputado federal, estadual e vereador vence se obtiver a maioria dos votos.

( ) Qualquer cidadão que saiba ler e escrever pode se candidatar a um cargo eletivo no Brasil.

( ) O voto em branco e o voto nulo são considerados válidos.

( ) Nas eleições para presidente, governador e prefeitos de municípios com mais de 200 
mil habitantes, os candidatos precisam vencer pela maioria absoluta dos votos, ou seja, 
precisam obter mais da metade dos votos válidos para serem eleitos. 

( ) Nas eleições para deputado federal, deputado estadual e vereador, os eleitores votam 
duas vezes: nos candidatos e no partido.

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 4

COMO FUNCIONAM AS ELEIÇÕES

!
?

Sociologia – 3a série – Volume 2

39



2. O que é um partido político?

3. Por que os partidos políticos são necessários?

4. Preste atenção nas explicações de seu professor e complete o quadro a seguir.

Etapa 1 – Sistemas partidários

Exercícios 
1. Quantos partidos políticos você conhece? Liste alguns deles no quadro a seguir. Na primeira 

coluna, escreva a sigla do partido. Na segunda, o nome do partido, e, na terceira, o nome de 
um político filiado a ele.

Sistema Características

Unipartidário

Bipartidário

Pluripartidário

Sigla Nome do partido Político
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Converse com seus familiares, amigos, professores e colegas. Utilize a internet ou busque um 
órgão ligado à Justiça Eleitoral e procure descobrir:

1. Quantos partidos políticos você acha que existem atualmente no Brasil?

a) 1 a 5.

b) 5 a 15.

c) 15 a 20.

d) mais de 20.

Em seguida, reflita e responda.

2. Há algum partido político cujas ideias você defenda ou apoie? Justifi que sua resposta. Em caso 
de resposta negativa, procure saber mais a respeito das legendas partidárias atuantes hoje em 
dia, suas propostas e seus programas, para que você possa desenvolver suas próprias opiniões.

Etapa 2 – Voto e sistemas eleitorais

O voto é o exercício do direito de sufrágio, palavra originada do latim que significa o 
direito político de todo cidadão de eleger, ser eleito e de participar da organização e da 
atividade do poder. O exercício do sufrágio para a escolha dos representantes dos Poderes 
Executivo e Legislativo é realizado por meio do voto.

LIÇÃO DE CASA
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1. Preste atenção nas explicações do professor e complete o quadro a seguir.

Características do voto

Secreto

Público

Obrigatório

Facultativo

Igual

Desigual

Direto

Indireto

2. Atualmente, quais são as características do voto no Brasil?
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Segundo a Constituição Federal de 1988, são condições de elegibilidade que deverão 
ser preenchidas pelo cidadão que deseje concorrer a cargo eletivo:

: o candidato precisa ser brasileiro. Para os cargos de presidente e vice-
-presidente da República, o candidato precisa ter nascido no Brasil. O mesmo vale 
para os candidatos que disputarem os cargos de presidente da Câmara dos Deputados 
e presidente do Senado Federal. Para os demais cargos, basta a nacionalidade brasilei-
ra, podendo o candidato ser estrangeiro naturalizado. 

: o candidato precisa ter pleno exercício dos seus direitos políticos. No 
Brasil, a perda dos direitos políticos ocorre nos seguintes casos: a) cancelamento da naturali-
zação por meio de sentença judicial; b) incapacidade civil absoluta (menores de 16 anos, 

Leitura e análise de texto  

Etapa 3 – Condições de elegibilidade

O exercício dos direitos políticos em uma democracia não consiste apenas no voto, isto é, em 
eleger representantes, mas também em representar, ser eleito ou se eleger. A participação política em 
um governo democrático também pode ocorrer por meio de uma carreira no Executivo, no Legislativo 
ou, ainda, no Judiciário, se o candidato optar por seguir a carreira jurídica.Você já pensou em ser 
candidato? Nesse caso, para qual cargo concorreria? Por quê?

3. Qual é a importância de o voto ser secreto e não público?

4. Como o sigilo do voto é garantido?

5. Quais são as vantagens do voto obrigatório? E as desvantagens? 

6. Seria interessante mudar para o voto facultativo? Por quê? 
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pessoas enfermas ou que sofrem de doenças mentais, ou qualquer condição temporária que 
as impeça de exprimir sua vontade); c) condenação criminal por meio de sentença judicial; 
d) recusa em cumprir obrigação imposta por lei; e) improbidade administrativa (crimes que 
causam prejuízo à administração pública, como desvio de dinheiro, corrupção etc.). 

: o candidato deve, obrigatoriamente, estar inscrito como eleitor em 
colégio eleitoral, ou seja, possuir título de eleitor. Não podem se candidatar os cidadãos 
que não possuem título de eleitor ou não podem obtê-lo (estrangeiros, encarcerados, inca-
pacitados etc.).

: o domicílio eleitoral corresponde ao local onde o eleitor vota. 
Geralmente, é o local onde ele está inscrito e que consta no seu título de eleitor. No sistema 
eleitoral brasileiro, exige-se a comprovação de que o candidato esteja inscrito naquela cir-
cunscrição ou local pelo menos um ano antes da eleição, ou seja: prova de moradia, vínculo 
patrimonial, cultural ou social com a localidade em que deseja concorrer. 

: o Direito Eleitoral brasileiro não permite a candidatura avulsa. 
Portanto, as candidaturas só podem ocorrer por meio dos partidos políticos. O indivíduo 
escolhido em convenção partidária como candidato deverá comprovar a sua condição de 
filiado ao partido político por pelo menos um ano, sem interrupção, antes de concorrer às 
eleições. Além disso, não pode ser filiado a mais de um partido ao mesmo tempo. 

: dependendo do cargo em disputa, é preciso ter atingido a idade míni-
ma prevista pela lei para exercê-lo:

Cargo
Idade 

mínima

Presidente, vice-presidente e senador 35 anos

Governador e vice-governador 30 anos

Deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito e vice-prefeito 21 anos

Vereador 18 anos

: no Brasil, os analfabetos têm o direito de votar, mas não podem se candida-
tar para concorrer a cargos eletivos. A pessoa alfabetizada é aquela que sabe ler e escrever. 
Não há exigência de grau de escolaridade, certificação ou diploma, mas o candidato deve 
ter condições de compreender um texto, ler notícias de jornal, ter capacidade de redação 
etc. No momento do registro, entretanto, é preciso que o candidato comprove que sabe ler 
e escrever, por meio de uma declaração de próprio punho ou de documentos escolares, 
certificados ou diplomas.

Fonte de dados: CONSTITUIÇÃO da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 25 mar. 2014.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

Após a leitura, reflita: Você considera as condições de elegibilidade suficientes para garantir a 
existência de bons candidatos e a ampla participação do povo no governo do país?
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Leia os trechos a seguir e discuta as afirmações elaborando um texto dissertativo com base no 
que foi discutido na Situação de Aprendizagem. Construa o texto em uma folha à parte. 

Desde o final do século passado, houve a “intensificação da participação direta do povo 
nas decisões políticas, por meio de manifestações coletivas”1, assembleias, reuniões e outros
mecanismos em que são debatidas e aprovadas “proposições para a adoção de políticas
públicas”2. Um exemplo é o “orçamento participativo”, adotado em diversos municípios
brasileiros, para o qual a população é convidada a opinar, expor ideias, tomar decisões e
apresentar propostas diretamente à Prefeitura Municipal sobre como e onde o orçamento
do município deve ser investido. 

“Essa prática passou a ser identificada como ‘democracia participativa’ e já vem sendo 
objeto de estudos teóricos, como nova possibilidade de efetivação das ideias e dos princípios
contidos no conceito de democracia. É preciso reconhecer que a participação do povo tem
limitações, não podendo abranger todas as decisões dos governos, mas, ao mesmo tempo, 
é evidente que a participação popular é benéfica para a sociedade, sendo mais uma forma 
de democracia direta, que pode orientar os governos e os próprios representantes eleitos
quanto ao pensamento do povo sobre questões de interesse comum”3.
1 DALLARI, Dalmo de A. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 126. 
2 Ibidem.
3 Ibidem.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

VOCÊ APRENDEU?

Livro

DE CICCO, Cláudio; GONZAGA, Álvaro de A. Sistemas Eleitorais, Cap. XIII. Teoria Geral 
do Estado e Ciência Política. 5. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. O capítulo 
explora os aspectos teóricos do sufrágio, do voto e explica as características dos sistemas eleitorais 
tratados na Situação de Aprendizagem para quem quiser saber mais sobre o assunto.

KOURY, Jussara R. Eleições... E eu com isso?! São Paulo: Edições Bagaço, 2002. Vol. 2. 
Recomendado para alunos e voltado para a faixa etária de 12 aos 18 anos, o volume introduz 
de maneira clara e objetiva o sistema eleitoral brasileiro nas esferas federal e estadual.

PARA SABER MAIS
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Nesta Situação de Aprendizagem, vamos introduzir o tema da não cidadania, que orientará esta 
e as próximas Situações de Aprendizagem deste volume.

Reflita e responda:

1. Quando terminou a escravidão no Brasil?

2. Ainda existe escravidão no Brasil, mesmo após a promulgação da Lei Áurea?

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 5

O PROCESSO DE DESUMANIZAÇÃO  

E COISIFICAÇÃO DO OUTRO

!
?

Você sabia?

Conforme dados do Ministério do Trabalho e Emprego, de 1995 até 2012, 44 415 
pessoas foram resgatadas em ações de grupos móveis de fiscalização, integrados por auditores 
fiscais do trabalho, procuradores do trabalho e policiais federais, ações essas com vistas a 
verificar possíveis denúncias de prática de trabalho análoga a de escravo. No total, foram 
3 441 estabelecimentos inspecionados em 1 393 operações1.

Segundo o estudo Trabalho escravo no Brasil do século XXI2, tais ações fiscais demonstram 
que quem escraviza no Brasil não são proprietários desinformados, escondidos em fazendas 
atrasadas e arcaicas. Pelo contrário, são latifundiários, muitos produzindo com alta tecnologia 
para o mercado consumidor interno ou para o mercado internacional.
1  Portal do Ministério do Trabalho e Emprego. Quadro geral das operações de fiscalização para erradicação do trabalho escravo – SIT/

SRTE 1995 a 2012. Disponível em: <http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C812D3DCADFC3013EE7228E9E6B75/Quadro%20
1995%20X%202012.%20Internet.%20Atualizado%2027.05.2013.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2013.

2  SAKAMOTO, Leonardo (Coord.). Trabalho escravo no Brasil do século XXI. Brasília: Organização Internacional do Trabalho, 2007. 
p. 24. Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/forced_labour/pub/trabalho_escravo_no_brasil_do_%20
seculo_%20xxi_315.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2013.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

46

Sociologia – 3a série – Volume 2



1. Analise as informações apresentadas no texto. O que há de errado na situação vivida por Pedro?

2. O que você acha que a informação “foi libertado” significa?

Pedro, de 13 anos de idade, perdeu a conta das vezes em que passou frio, ensopado 
pelas trovoadas amazônicas, debaixo da tenda de lona amarela que servia como casa durante 
os dias de semana. Nem bem amanhecia, ele engolia café preto engrossado com farinha de 
mandioca, abraçava a motosserra de 14 quilos e começava a transformar a floresta amazônica 
em cerca para o gado do patrão. Foi libertado em uma ação do grupo móvel no dia 1o de 
maio de 2003 em uma fazenda, a oeste do município de Marabá, Sudeste do Pará.

SAKAMOTO, Leonardo (Coord.). Trabalho escravo no Brasil do século XXI. Brasília: Organização Internacional do Trabalho, 2007.  

p. 27-28. Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/forced_labour/pub/trabalho_escravo_no_brasil_

do_%20seculo_%20xxi_315.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2013.

Leitura e análise de texto  
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A assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, representou o fim do direito de 
propriedade de uma pessoa sobre a outra, acabando com a possibilidade de possuir legalmente 
um escravo no Brasil. No entanto, persistiram situações que mantêm o trabalhador sem 
possibilidade de se desligar de seus patrões. Há fazendeiros que, para realizar derrubadas de 
matas nativas para formação de pastos, produzir carvão para a indústria siderúrgica, preparar 
o solo para plantio de sementes, algodão e soja, entre outras atividades agropecuárias, 
contratam mão de obra utilizando os contratadores de empreitada, os chamados “gatos”. 
Eles aliciam os trabalhadores, servindo de fachada para que os fazendeiros não sejam 
responsabilizados pelo crime.

Esses gatos recrutam pessoas em regiões distantes do local da prestação de serviços ou 
em pensões localizadas nas cidades próximas. Na primeira abordagem, mostram-se agradáveis, 
portadores de boas oportunidades de trabalho. Oferecem serviço em fazendas, com garantia 
de salário, de alojamento e comida. Para seduzir o trabalhador, oferecem “adiantamentos” 
para a família e garantia de transporte gratuito até o local do trabalho. 

O transporte é realizado por ônibus em péssimas condições de conservação ou por caminhões 
improvisados sem qualquer segurança. Ao chegarem ao local do serviço, são surpreendidos com 
situações completamente diferentes das prometidas. Para começar, o gato lhes informa que já 
estão devendo. O adiantamento, o transporte e as despesas com alimentação na viagem já foram 
anotados em um “caderno” de dívidas que ficará de posse do gato. Além disso, o trabalhador 
percebe que o custo de todos os instrumentos que precisar para o trabalho – foices, facões, 
motosserras, entre outros – também será anotado no caderno de dívidas, bem como botas, luvas, 
chapéus e roupas. Finalmente, despesas com os improvisados alojamentos e com a precária 
alimentação serão anotados, tudo a preço muito acima dos praticados no comércio.

Convém lembrar que as fazendas estão distantes dos locais de comércio mais próximos, 
sendo impossível ao trabalhador não se submeter totalmente a esse sistema de “barracão”, 
imposto pelo gato a mando do fazendeiro ou diretamente pelo fazendeiro.

Se o trabalhador pensar em ir embora, será impedido sob a alegação de que está endividado 
e de que não poderá sair enquanto não pagar o que deve. Muitas vezes, aqueles que reclamam 
das condições ou tentam fugir são vítimas de surras. No limite, podem perder a vida.

SAKAMOTO, Leonardo (Coord.). Trabalho escravo no Brasil do século XXI. Brasília: Organização Internacional do Trabalho, 2007.  

p. 21-22. Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/forced_labour/pub/trabalho_escravo_no_brasil_

do_%20seculo_%20xxi_315.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2013.

Leitura e análise de texto  

Etapa 1 – A escravidão contemporânea 

Existem várias formas de escravidão contemporânea. Nesta primeira etapa, discutiremos a 
exploração do trabalho escravo rural.
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1. O que você compreendeu do texto?

2. Por que a situação descrita no texto é entendida como escravidão?
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Exercícios

1. Preste atenção às explicações do professor e complete o quadro a seguir:

Prática Defi nição e características

Escravidão

Atos similares à 
escravidão (1)

Atos similares à 
escravidão (2)

Atos similares à 
escravidão (3)

2. Quais são as características da escravidão contemporânea?

3. O que você entende por “trabalho forçado” e “trabalho degradante”?

50
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1. Com base no que foi discutido durante esta etapa, no conteúdo apreendido e nas explicações do 
professor, responda: A escravidão hoje é a mesma de antes da Abolição? Justifique sua resposta.

2. Como atividade preparatória para a próxima etapa, você deverá pesquisar e levar para a classe 
algumas informações sobre os seguintes assuntos:

As informações podem ser obtidas de diversas formas: consultando materiais didáticos ou rea-
lizando pesquisas em livros, jornais, revistas e internet. Caso precise de ajuda, consulte seu professor 
sobre como e onde obter essas informações.

Trabalho forçado (ou obrigatório): segundo a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), é todo trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob a ameaça de sanção e para o 
qual não se tenha oferecido espontaneamente1.

Trabalho degradante: é o trabalho em que as condições mais básicas são negadas ao traba-
lhador, como salário que atenda satisfatoriamente às suas necessidades de sobrevivência e de sua 
família; o direito a uma jornada justa, que não ofereça riscos à sua saúde ou à sua segurança e lhe 
permita o convívio social, sem limitações materiais quanto à alimentação, higiene e moradia. 
1  Convenção no 29 sobre o Trabalho Forçado ou Obrigatório. Organização Internacional do Trabalho. Disponível em: <http://www.

oitbrasil.org.br/sites/all/forced_labour/oit/convencoes/conv_29.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2013.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

LIÇÃO DE CASA
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Etapa 2 – A desumanização e a coisifi cação do outro

A exploração do trabalho escravo não se limita aos meios rurais. Como foi mencionado na etapa 
anterior, há diversas formas contemporâneas de exploração do trabalho, que envolvem o cerceamento 
da liberdade e a degradação do ser humano. Esses dois fatores, além de caracterizarem a condição de 
escravidão, estão estreitamente ligados a um processo ainda mais perverso, em que a pessoa se transforma 
em mercadoria comercializável, interessante somente por causa do seu valor de troca. Nesse caso, as 
maiores vítimas são, sobretudo, crianças, adolescentes e mulheres, transformados em objetos de 
consumo. Nesta etapa, analisaremos brevemente como a exploração sexual de crianças, adolescentes 
e mulheres, comercializados nos esquemas de tráfico internacional de seres humanos, resulta na 
desumanização e coisificação, que os torna objetos de transação no comércio global de armas e drogas. 

Exercícios

1. Preste atenção às explicações do professor e, com base na pesquisa que você realizou em casa, 
responda à pergunta: De que forma a exploração sexual e o tráfi co de pessoas estão relacionados?

2. Com base na exposição do professor, complete o quadro a seguir:

O que é...? Defi nição e características

Exploração 
sexual

Tráfi co de
pessoas
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1. Quem são as pessoas mais sujeitas ao aliciamento pelas redes de crime organizado que traficam 
seres humanos para a exploração sexual?

2. Qual é o fator que mais atrai essas pessoas e as leva a se submeter aos aliciadores?

Uma pesquisa coordenada nacionalmente pelo Centro de Referência, Estudos e Ações 
sobre Crianças e Adolescentes (Cecria), em 2002, revelou que as pessoas aliciadas pelo 
tráfico de seres humanos são geralmente do sexo feminino, com idades entre 15 e 25 
anos, pardas ou negras. A maioria é oriunda de classes sociais mais baixas, com pouca 
escolaridade, mora em bairros periféricos com carência de saneamento, transporte e outros 
serviços públicos, tem filhos e exerce atividades com pouca qualificação profissional, como 
trabalhos domésticos (arrumadeira, empregada doméstica, cozinheira) ou no ramo de 
serviços (auxiliar de serviços gerais, garçonete, balconista). Mal remuneradas e sem registro 
em carteira, muitas estabelecem uma rotina desmotivadora e desprovida de possibilidades 
de ascensão social, o que as torna “presas” fáceis para os aliciadores, que prometem ganhos 
vultosos e rápidos no exterior. 

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.
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Com base no que você aprendeu nesta Situação de Aprendizagem, você irá elaborar um material 
educativo nesta atividade. O objetivo é produzir, em grupo, um material de campanha que visa escla-
recer, alertar e orientar outras pessoas a respeito do que é o trabalho escravo no Brasil ou o tráfico de 
seres humanos. Sugerimos que o grupo não se atenha somente às informações do Caderno do Aluno 
e aos conteúdos apreendidos em sala de aula, mas busque também informações em outras fontes, como 
impressos, cartilhas, jornais, revistas ou internet. O resultado final do trabalho poderá ser apresentado 
nos seguintes formatos, conforme o grupo preferir, destinados à divulgação: cartaz, fôlder ou folheto, 
mídias digitais, cartilha ou produção audiovisual.

VOCÊ APRENDEU?

Sites

BRASIL Escola. Disponível em: <http://www.brasilescola.com/sociologia/escravidao-
nos-dias-de-hoje.htm>. Acesso em: 20 dez. 2013. O site traz inúmeros textos educativos 
das mais variadas disciplinas, inclusive Sociologia. Entre os temas que poderão ser 
pesquisados está a escravidão contemporânea, que pode ser acessado no link indicado. 
Outros temas, como violência e desigualdade social, também podem ser encontrados 
no site.

REPÓRTER Brasil. Disponível em: <http://reporterbrasil.org.br>. Acesso em: 20 
dez. 2013. O site contém informações, notícias e dados referentes ao tema do trabalho 
escravo no Brasil.

PARA SABER MAIS

Nesta Situação de Aprendizagem, você pôde entender que nem todo trabalho se dá em 
condições dignas. A partir disso, fique atento aos produtos e materiais que você consome, pois 
algumas marcas e empresas se utilizam desse tipo de exploração para aumentar seus lucros. A 
escravidão moderna não se caracteriza pela compra e venda de pessoas, mas pela exploração 
desumana do trabalhador que não consegue se livrar de um determinado trabalho.  

APRENDENDO A APRENDER
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Na Situação de Aprendizagem anterior, vimos que a condição de “não cidadania” está estrei-
tamente ligada à desumanização e à coisificação do outro, na forma da exploração do trabalho escravo 
e do tráfico de seres humanos. Essa condição também contribui para explicar processos de reprodução 
de fenômenos sociais mais complexos, como a violência e a desigualdade social. Para isso, utilizaremos 
como referência alguns episódios intensamente noticiados na época de sua ocorrência.

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 6

REPRODUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA DESIGUALDADE SOCIAL

!
?

Texto 1 

A morte de sete crianças indefesas na madrugada do dia 23 de julho de 1993 chocou 
o país e o mundo, descortinando nossos olhares para uma dura realidade. O assassinato dos 
menores da Candelária ocorreu, segundo depoimento dos sobreviventes, em virtude da 
prisão de um homem chamado Neilton. Ele foi detido pela Polícia Militar pelo fato de 
carregar consigo três latas de cola durante uma passeata. Ao verem os PMs agredirem 
Neilton, os amigos do jovem apedrejaram um carro de polícia, quebrando-lhe os vidros. 
Um policial, ofendido com o ocorrido, ameaçou os menores, dizendo que voltaria ao local. 
Os garotos identificaram esse policial como tenente Sá.

Um dia após o incidente, por volta da 0:30 hora, cerca de 50 menores que dormiam 
sob a marquise de um edifício na Praça Pio 10, ao lado da Igreja da Candelária, foram 
acordados por alguns homens que perguntavam por “um tal de Russo”. Ao identificarem o 
“Russo”, dispararam tiros de revólver sobre ele, matando-o. A partir daí o desespero tomou 
conta da cena: jovens, correndo para todos os lados, fugiam dos disparos. O saldo da ação 
violenta foi a morte de quatro menores, três após darem entrada no hospital Souza Aguiar. 
Dois foram vitimados depois de serem capturados pelos atiradores e empurrados para dentro 
de um carro. Receberam tiros no rosto e foram jogados nas imediações da Candelária.

PEDROSO, Regina C. Violência e cidadania no Brasil: 500 anos de exclusão. São Paulo: Ática, 2006. p. 70-71.

Texto 2

[...] Jardim Botânico, cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, 12 de junho de 2000. 
Ondas eletromagnéticas atravessam o éter da cidade maravilhosa para levar aos lares de 
milhões de brasileiros pouco mais de cinco horas de imagens ao vivo de violência urbana, 
comum em muitas metrópoles. As imagens revelavam que um jovem, ao tentar assaltar um 
ônibus, teve sua ação interrompida pela polícia e pela imprensa, que cercaram o veículo. O 
assalto frustrado transformou-se, de um momento para outro, em sequestro. 

Dois anos depois, o diretor José Padilha realizou o documentário Ônibus 174, no 
qual retomou o acontecimento mencionado acima para tentar compreendê-lo. Nesse 

Leitura e análise de texto  
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1. Há alguma relação entre os acontecimentos descritos nos textos? Se há, qual? 

2. Enumere cada um dos episódios violentos mencionados nos textos e coloque-os em ordem 
cronológica. É possível identificar relações entre eles?

3. Que outros fatores poderiam explicar os fatos descritos nos textos? Formule algumas hipóteses 
e discuta-as.

processo, o cineasta apresentou o principal protagonista do evento: Sandro do Nascimento 
– o sequestrador. 

A artista plástica Yvonne Bezerra de Mello, que conhecia Sandro desde os tempos em que ela 
desenvolvia um trabalho social com os meninos de rua da Candelária, em seu depoimento, informa 
que Sandro, aos seis anos de idade, presenciou o assassinato violento de sua mãe na favela do Rato 
Molhado. Sem ninguém para apoiá-lo – o pai desconhecido –, o menino acaba indo viver na rua, 
primeiro no Méier e depois na Zona Sul. Lá, afirma Yvonne, é mais fácil arranjar dinheiro com 
turistas. Com os laços familiares desfeitos, a criança termina por se juntar a uma gangue de meninos 
de rua. Sandro foi um dos meninos que sobreviveram ao massacre da Candelária. [...]

RAMOS, Paulo R. A imagem, o som e a fúria: a representação da violência no documentário brasileiro. Estudos Avançados. v. 21,  

n. 61, 2007. p. 228. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ea/v21n61/a15v2161.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2013.

Texto 3

A polícia conseguiu prender o sequestrador do ônibus, Sandro do Nascimento. Este, 
mesmo já preso, foi friamente assassinado pelos policiais a caminho da delegacia. Essa ação 
chocou o país, já que a morte do sequestrador não se deu em meio a uma troca de tiros, 
mas enquanto o rapaz estava preso e algemado, ou seja, inofensivo.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.
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Etapa 1 – Não cidadania e processos de reprodução da violência e da 
desigualdade social

Com base nas explicações do professor e no debate com os colegas, procure reconstruir as 
condições sociais nas quais Sandro vivia quando morava com sua mãe na favela do Rato Molhado 
e, posteriormente, quando morava na rua convivendo com seus companheiros da Candelária. Em 
seguida, responda: 

1. Que tipo de vida esses meninos de rua levavam? De que forma estavam expostos à violência?

2. Leia o texto do quadro a seguir e complemente a defi nição de “vulnerabilidade social” a partir 
da explicação de seu professor ou, caso prefi ra, com base em uma pesquisa.

Por vulnerabilidade social podemos entender o resultado negativo da relação
entre a disponibilidade de recursos (materiais ou simbólicos) dos indivíduos e o acesso
à estrutura de oportunidades sociais, econômicas, culturais que proveem do Estado,
do mercado e da sociedade civil.

ABRAMOVAY, Miriam et al. Juventude, violência e vulnerabilidade social 
na América Latina: desafios para políticas públicas. Brasília: Unesco; Bid, 2002.

3.  A situação de vulnerabilidade social está necessariamente ligada à violência e à criminalidade?
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4. O que motivou o assassinato dos menores na Candelária e qual foi o desfecho do sequestro do 
ônibus 174?

Com base na leitura dos textos e nas considerações do professor, explique como ocorre a 
rotulagem.

Texto 1

Do ponto de vista sociológico, a identidade social dos indivíduos não é determinada, 
imutável. Ela é sempre (re)constituída, de forma mais ou menos certa e duradoura conforme 
nos relacionamos com os outros. A atribuição de identidade por instituições e agentes que 
estão em interação direta com os indivíduos – no caso estudado nesta Situação de Aprendizagem, 
a identidade de “criminoso” ou “suspeito” – só pode ser analisada levando-se em conta os 
sistemas de ação nos quais o indivíduo está imerso e também o fato de que tal atribuição de 
identidade resulta tanto das relações de força entre todos os sujeitos, grupos e instituições 
envolvidos como da legitimidade das categorias utilizadas.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

Texto 2

A “formalização” legítima dessas categorias constitui um elemento essencial desse processo 
que, uma vez concluído, se impõe coletivamente, ao menos por um tempo, aos atores implicados. 
O processo leva a uma forma variável de rotulagem, produzindo o que [o sociólogo Erving] 
Goffman denomina de identidades sociais “virtuais” dos indivíduos assim definidos.

DUBAR, Claude. A socialização: construção das identidades sociais e profissionais. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 139.

Leitura e análise de texto  
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Em seu caderno, desenvolva um texto dissertativo com base no que foi discutido em sala de 
aula, nas explicações do professor e no texto a seguir sobre não cidadania.

A situação de não cidadania não gera violência somente no que diz respeito a um delito
ou à suspeita de um delito, mas também contribui para a reprodução da violência, a partir do 
momento em que as pessoas nessa situação não têm o acesso aos recursos básicos para a 
sobrevivência e o bem-estar garantidos pelo Estado. As formas de violência são muito mais
sutis e têm suas origens no modo como os diferentes grupos sociais interagem e atribuem uns
aos outros categorias mutuamente excludentes de “cidadãos” e “não cidadãos”.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

VOCÊ APRENDEU?

Livro

PEDROSO, Regina C. Violência e cidadania no Brasil: 500 anos de exclusão. 3. ed. São 
Paulo: Ática, 2008. (Coleção Discussão Aberta) O livro apresenta um panorama histórico 
de como a mentalidade autoritária brasileira conformou as relações sociais no Brasil e 
possibilitou a emergência de padrões violentos de interação social entre dominadores e 
dominados. A análise cuidadosa de períodos históricos diferentes, com sugestões de filmes 
e questões para debate, é uma alternativa interessante para entender como funciona a 
reprodução da violência e da desigualdade social.

Filme

Ônibus 174. Direção: José Padilha. Brasil, 2002. 120 min. 14 anos. O documentário 
é baseado em uma extensa pesquisa sobre o caso do “sequestro do ônibus 174”, estudado 
nesta Situação de Aprendizagem. A investigação cuidadosa trata da história de vida de 
Sandro, desde seu nascimento até o desfecho do sequestro, mostrando os processos 
de violência e exclusão social que ajudaram a torná-lo um criminoso.

PARA SABER MAIS
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O objetivo desta Situação de Aprendizagem é refletir sobre o papel transformador da esperança e 
do sonho e sobre a importância da utopia como forma de resgate da própria condição humana, perdida 
no processo de coisificação. Você irá entrar em contato com os pontos principais da trajetória de três 
líderes atuantes no século XX que, por meio da utopia de uma sociedade mais justa, também sonharam 
e alimentaram a esperança. Além disso, eles procuraram, por meio de diferentes formas de ação política, 
transformar a vida de pessoas que não conseguiam viver plenamente não só a cidadania, como também 
a condição humana. São eles: Mahatma Gandhi, Nelson Mandela e Martin Luther King.

Para começar, copie no espaço a seguir a letra da música Apesar de você, de Chico Buarque.

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 7

O PAPEL TRANSFORMADOR DA ESPERANÇA E DO SONHO

!
?

Apesar de você

Leitura e análise de texto  
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Com base nas explicações do professor e na leitura da letra da música, responda:

1. Quem é o “você” da música Apesar de você, de Chico Buarque?

2.  Em quais condições as pessoas da música se encontram? Trata-se de uma situação feliz e que 
permite a realização pessoal delas? Por quê?

3. Quais palavras Chico Buarque usou para mostrar o desânimo, o medo, a incerteza e o senti-
mento de perda de perspectivas e de liberdade?

4. Quais palavras ele usou para contrastar com a situação daquele momento tenso e sem esperan-
ças e construir a imagem de uma outra situação?

Etapa 1 – Esperança e utopia

O hoje e seu ser permanecem latentes nos desafios do possível e nas novas opressões 
derivadas da estatização da esperança e da institucionalização das carências sociais e políticas. 
É na insubornável e teimosa rebeldia dessa latência que o hoje pode ter sentido como 
amanhã, como esperança e não como espera, como sociedade e mundo tecidos a cada hora 
do dia, sem medo nem conformismo. O possível compreendido nas iniquidades sociais do 
impossível e repetitivo, o sonho invadindo a vigília, o novo nascendo como rosa no meio 
dos espinhos, sem o que a rosa não teria cor nem sentido.

Texto de José de Souza Martins. 

Leitura e análise de texto  
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Com base nas considerações do professor e na leitura do texto apresentado, explique:

1.  Qual é o significado de “latente”?

2. O que se pode entender por “possível”?

Para o sociólogo Karl Mannheim (1893-1947), utopia consiste em um sistema de 
pensamento elaborado em determinado contexto histórico e social, mas que se põe em 
desacordo com ele. Ou seja, em determinada época, em grupos com consciência de suas 
carências e necessidades, surgem ideias e valores que transcendem os limites da realidade. 
É em uma situação tensa e contraditória, portanto, que surge a utopia, que consegue 
romper a ordem existente e conduzir a outra ordem. Nesse sentido, a utopia orienta a 
conduta dos indivíduos em direção a objetivos que visam transformar a realidade histórica. 
De maneira geral, essa palavra é, muitas vezes, vista de forma negativa, pois é associada à 
busca inútil por algo que nunca existiu e nem existirá, de algo “afastado da realidade”. 
Mas, na obra de Mannheim, é feito um uso positivo do termo, ou seja, a utopia como algo 
que pode ser realizado.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

Leitura e análise de texto  

1. Com base nas explicações do professor e na leitura do texto, explique se Mannheim usou o 
termo “utopia” no sentido positivo ou negativo. Justifique sua resposta.
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2. Comente sobre como Mannheim entendia a utopia.

3. Explique o que é resignação e que relação ela pode ter com a utopia.

4. Explique qual é a importância da construção de utopias.

5. Comente a relação que pode ser estabelecida entre ação, engajamento e construção de utopias.
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Copie, no espaço a seguir, uma letra de música que fale sobre a esperança, o sonho e a utopia 
de dias melhores. Lembre-se de indicar o nome da música e o do compositor. Prepare também um 
cartaz com a letra da música e, se possível, traga-a gravada, para que possa ser ouvida em sala de aula.

Você pode pesquisar na internet, em bibliotecas, jornais etc. Pode também conversar com seus 
familiares e perguntar se eles se lembram de alguma letra de música que fale sobre esperança, sonho 
e utopias. 

LIÇÃO DE CASA
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Mohandas Karamchand Gandhi nasceu em 
Porbandar, na Índia, em 2 de outubro de 1869. 
Sua família pertencia à subcasta dos vaixás (mer-
cadores e agricultores). Casou-se aos 13 anos – o 
que era costume na Índia – e viveu com sua esposa 
por mais de 60 anos, até ela falecer. 

Gandhi formou-se em Direito, na Inglaterra, e 
exerceu essa profissão na África do Sul durante certo 
período de sua vida. Também foi na África do Sul 
que ele iniciou sua luta pela melhoria de vida dos 
indianos que ali residiam. Na época, o país também 
era colônia da Grã-Bretanha, assim como a Índia.

No final do século XIX, muitos indianos migra-
vam para a África do Sul a fim de obter melhores 
condições de vida, uma vez que a situação de fome e 
miséria na Índia era ainda pior do que o preconceito 
que enfrentavam ao emigrar. Na África do Sul, eram 
proibidos de ficar nas ruas após as 21 horas e preci-
savam viver em guetos. Também não podiam possuir 
terras e eram obrigados a pagar uma taxa anual de 
residência pelo simples fato de serem indianos.

Um dos momentos mais marcantes na sensi-
bilização de Gandhi para as questões sociais ocorreu em uma viagem de trem. Ele estava na 
primeira classe e foi abordado por um homem branco que se recusou a viajar no mesmo 
vagão que ele, por causa de sua cor. Como havia comprado o bilhete para a primeira classe, 
Gandhi achou que era seu direito ali permanecer. O homem saiu e voltou acompanhado 
por oficiais que exigiram sua retirada para o vagão da terceira classe. Como ele se negou a 
sair, foi empurrado para fora do trem. 

Esse episódio o fez tomar consciência dos problemas que os indianos enfrentavam na 
África do Sul e iniciar sua luta pela melhoria das condições de vida da população. Uma luta 
que começou pela indignação com as condições de vida dos indianos na África do Sul e 
continuou na Índia, tomando a forma da utopia transformadora. 

Vários livros influenciaram as ideias de Gandhi na construção de sua utopia por uma vida 
melhor em sociedade, como o Bhagavad-Gita, que mostra o diálogo entre Arjuna e Krishna 

Leitura e análise de texto  

Gandhi fala para alguns de seus milhares de seguidores no 

gramado da casa do Dr. Ansari, na Índia, 1931.
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Uma procissão de mulheres em Mumbai, Índia, durante 

uma campanha satyagraha.
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Etapa 2 – O papel transformador da esperança e da utopia

Mahatma Gandhi
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a respeito do sentido da vida. Essa obra é considerada a 
expressão máxima da literatura da Índia antiga. Ao lê-la, 
ele foi profundamente influenciado pelo conceito de 
 ahimsa (não violência) que encontrou. Achava que o 
Bhagavad-Gita estimulava uma vida de desprendimento 
material e usou-o como principal fonte de apoio espiritual 
na sua luta. Acreditava que a busca por bens materiais o 
atrapalharia na realização de sua utopia. Isso o influenciou 
de tal forma que, em 1906, com menos de 40 anos, fez o 
voto de castidade que manteve por toda a sua vida. 

Outras ideias que inspiraram Gandhi foram encon-
tradas na tradição cristã expressa no Novo Testamento, no 
preceito cristão de dar a outra face, e no Sermão da 
Montanha. Além disso, ele foi marcado pelos livros Até as 

últimas, do pensador inglês do século XIX John Ruskin, que enfatizou que todos os tipos de 
trabalho deveriam ter igual valor e, acima de tudo, que o trabalho manual deveria ser visto 
como digno, e Desobediência civil, do estadunidense Henry David Thoreau, que considerava 
um dever de todo cidadão resistir à injustiça do governo.

A partir disso, Gandhi começou a realizar trabalhos manuais, como a limpeza da própria 
casa. Tendo isso em mente, fundou a comunidade autossuficiente Phoenix, uma das várias 
comunidades que ele instituiu ao longo de sua vida, tanto na África do Sul como na Índia. 
Apesar de já ser vegetariano, restringiu sua dieta a alimentos crus e começou a fazer jejuns. Mais 
tarde, os jejuns foram usados como forma de convencimento em seus protestos não violentos.

Quando retornou à Índia, em 1915, já era conhecido como um defensor dos Direitos 
Humanos que lutava contra a discriminação na África do Sul e como um homem que 
acreditava na resistência não violenta. Passou a tecer a própria roupa e desapegou-se total-
mente dos bens materiais.

Na Índia, fundou outra comunidade 
autônoma cujos residentes deveriam jurar 
abster-se de carne, sexo e álcool. Ele pregou 
a resistência à dominação, por meio da não 
violência e da desobediência civil, e o boi-
cote aos produtos britânicos. Envolveu-se 
em muitas causas e foi preso diversas vezes. 
Na verdade, a cada vez que desobedecia a 
uma lei, esperava ser preso e, com isso, 
mostrar a injustiça. Mas a maior de todas 
as causas pelas quais lutou foi a da liberta-
ção da Índia, fato que só ocorreu em 1947, 
pouco antes de seu assassinato, em 1948, 
por um radical hindu.

Mahatma Gandhi usando uma roca de fiar, Índia, 1925.
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Mahatma Gandhi e seguidores na Marcha do 

Sal, 1930.
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Gandhi pensava não só na libertação da Índia da dominação inglesa, mas também era a favor 
de uma profunda transformação da sociedade indiana; defendia a convivência pacífica entre hindus 
e muçulmanos, os dois principais grupos religiosos da Índia, que viviam em conflito. Infelizmente, 
essa parte da luta ele não conseguiu realizar, pois, junto com a independência da Índia, ocorreu 
a divisão do território indiano e a criação do Paquistão. Dessa maneira, o território indiano foi 
dividido em dois: de um lado a Índia, hinduísta, e de outro o Paquistão, muçulmano.

Ele foi ainda um defensor do fim da exclusão dos dalits, também conhecidos como into-
cáveis. A Índia era organizada oficialmente pelo sistema de castas. Segundo esse complexo 
sistema, boa parte da vida de uma pessoa já está traçada ao nascer, uma vez que ele determina 
o local de moradia, a profissão, o casamento e, sobretudo, o lugar de cada um na sociedade. 
Os dalits, ou intocáveis, eram pessoas sem castas e, por isso, estavam fadados a ser excluídos 
da sociedade indiana, pois eram considerados impuros. A eles eram destinados os piores tra-
balhos, como lidar com os mortos, desentupir esgotos etc. Pouco depois da morte de Gandhi, 
o sistema de castas foi abolido por lei. Entretanto, nunca deixou de existir de fato e, embora 
informalmente, ainda é um forte princípio de organização da sociedade indiana.

Gandhi chamava os dalits de “filhos de Deus” e considerava a questão da intocabilidade 
um grave problema do hinduísmo. Porém, nunca foi contra o sistema de castas em si e não 
propunha seu fim, pois o que ele criticava era a hierarquia que o sistema criava e que gerava 
a exclusão social de milhões de pessoas no país. De qualquer maneira, sua preocupação com 
essa parte da população simplesmente ignorada pelos demais foi um importante passo na 
realização de sua utopia de uma sociedade melhor. Como forma de realizar seu intento, ele 
chegou até a limpar latrinas de dalits, o que chocou a sociedade indiana. Por sua abnegação 
e ajuda ao próximo, bem como pela forma exemplar como viveu, passou a ser chamado 
ainda em vida de Mahatma, ou seja, “grande alma”.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

1. Explique o significado de “Mahatma”.

2. Explique o papel que os livros citados no texto tiveram na construção de uma utopia para Gandhi. 
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3. Por que Gandhi começou a se preocupar com os problemas dos indianos na África do Sul?

4. Faça uma lista das ações de Gandhi e das causas em que atuou citadas no texto.

Em meados do século XX, sal era um produto caro, e muitos indianos não tinham 
como adquiri-lo, pois os ingleses o vendiam a preços exorbitantes. Ao mesmo tempo, os 
indianos eram proibidos de produzir sal. Gandhi, então, teve a ideia de rumar ao litoral 
para conseguir sal. Começou a marcha com apenas alguns seguidores, mas logo milhares 
de pessoas se uniram a eles em uma jornada de aproximadamente 24 dias até encontrar o 
mar. Chegando lá, Gandhi entrou no mar, orou e, com uma panela, pegou um pouco de 
água. Com a evaporação da água conseguiu produzir sal. Assim, infringiu a lei que 
impossibilitava os indianos de produzir o próprio sal. Estimulados por ele, todos os pobres 
ao longo da costa começaram a encher panelas de água do mar e a extrair o sal quando a 
água secava. Essa marcha deu autoconfiança aos indianos para não mais temer os ingleses, 
pois viram que era fácil não cooperar. Milhares de pessoas foram presas em toda a Índia 
simplesmente porque produziam o próprio sal. Os presídios ficaram lotados.

Apesar da repressão, a não violência e a não cooperação prevaleceram, e o governo colonial 
britânico ficou em uma situação desagradável perante a opinião pública mundial, uma vez que 
as pessoas eram presas e sofriam violência pelo motivo banal de deixar a água secar em uma panela 
como forma de obter sal. Com essa ação, Gandhi mobilizou e sensibilizou não só a sociedade 
indiana, mas também a opinião pública mundial. A não cooperação, aliada ao boicote aos 
produtos, teve grande efeito econômico. Só assim o governo britânico começou a cogitar sobre 
reconhecer a independência da Índia, fato que ocorreu em 1947, quase 20 anos após a Marcha 
do Sal, depois de muitas outras ações, jejuns e embates de Gandhi com o governo britânico.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

Leitura e análise de texto  
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Com base nas explicações do professor e na leitura do texto apresentado, responda:

1. O que significou a “satyagraha” no projeto de ação política de Gandhi?

2.  Por que Gandhi jejuou ao longo de sua vida?

3. O que é a “não cooperação” proposta por Gandhi?

4. O que foi a Marcha do Sal e qual foi sua importância para o processo de independência da Índia?

5. O que a Marcha do Sal representou para os indianos em termos da possibilidade de resgate da 
condição humana e de sua dignidade?
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O contexto da África do Sul no início do século XX

Ao contrário de países como o Brasil, cuja população indígena foi drasticamente dizimada 
em consequência de guerras e moléstias trazidas pelos europeus, na África do Sul, a situação 
era outra, pois a maioria da população era constituída de africanos negros, submetidos ao 
domínio de uma minoria branca. O grau máximo dessa dominação foi a adoção de uma 
política que ficou conhecida como apartheid. 

Havia, na África do Sul, uma legislação que segregava negros e outros grupos étnicos. Há 
autores que afirmam que o apartheid começou com essa legislação, por meio do Ato das Terras 
Nativas, de 1913. Mas o início do apartheid é identificado apenas no ano de 1948, quando a 
palavra passou a ser usada oficialmente para designar uma política que o governo denominou 
de “desenvolvimento separado”, mas que, na verdade, só serviu para estabelecer uma política 
ainda mais segregacionista em relação aos negros e a outros grupos considerados não brancos.

O Ato das Terras Nativas expulsou os negros de suas casas e determinou que eles deveriam 
morar em áreas “especiais”, que nada mais eram do que pequenas reservas dentro do território 
sul-africano. Com esse ato, a minoria branca ficou com 87% do território, e a maioria negra, 
com apenas 13%. Os africanos negros ainda eram proibidos de comprar terras fora dessas reservas, 
o que impossibilitava que os agricultores tivessem seu próprio espaço para cultivo. Dessa forma, 
criou-se um exército enorme de mão de obra barata que não tinha acesso à propriedade.

Já a Lei do Passe restringia a movimentação da população negra, pois, por meio dela, os 
negros foram obrigados a ter uma espécie de passaporte para poder transitar pelo país. Somente 
uma pequena parte da população negra podia viver nas cidades. Os negros só podiam entrar nas 
cidades para trabalhar e eram obrigados a deixar suas famílias nas reservas e fazer longas jornadas 
de ida e volta ao trabalho. Sem o passaporte, não conseguiam emprego nem podiam viajar. Eles 
deveriam levá-lo sempre consigo, pois sua apresentação poderia ser exigida a qualquer momento 
por um branco. Aquele que não estivesse com o seu podia ser preso ou até perder o emprego.

Desde 1927, eram proibidas relações sexuais entre negros e brancos fora do matrimônio. 
Mas a segregação institucionalizada como política de governo iniciou-se em 1948, com a 
vitória do Partido Nacional. Em 1949, foram proibidos os casamentos entre negros e brancos 
e, logo depois, toda relação sexual inter-racial passou a ser proibida.

A partir desse momento, seguiu-se uma série de outras leis segregacionistas. O apartheid só 
terminou no final da década de 1990, depois que Nelson Mandela foi eleito presidente da África 
do Sul e iniciou o processo de extinção desse regime.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

Leitura e análise de texto  

Nelson Rolihlahla Mandela nasceu em 1918, no país que hoje chamamos de África do Sul.

Seu nome xhosa, “Rolihlahla”, pode ser traduzido aproximadamente como “aquele que
incomoda”. Mandela faleceu em 5 de dezembro de 2013, aos 95 anos.

Nelson Mandela
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1. O que foi o Ato das Terras Nativas?

2. Em que consistiu a Lei do Passe?

3. O que foi o apartheid, quando começou e como terminou?

4. Cite outras leis segregacionistas do regime de apartheid.

71

Sociologia – 3a série – Volume 2



A Campanha de Desafio de 1952 consistiu em uma 
operação que desafiava a Lei do Passe. Os dirigentes do 
Congresso Nacional Africano (CNA), partido de 
oposição ao regime do qual participava Mandela, 
declararam que, se o governo não revogasse várias leis 
ligadas ao apartheid, o partido iniciaria uma campanha 
de boicote à legislação. Para isso, Mandela viajou pelo 
país recrutando voluntários. A estratégia era a de não 
violência. Em 1952, foi iniciada a campanha em uma 
manifestação na qual cantavam e gritavam por liberdade. 
Logo ela se espalhou pelo país, mas foi fortemente contida 
pela polícia. A campanha havia começado em junho e, 
ao final dela, em dezembro, mais de 8 mil manifestantes 
estavam na cadeia. Mandela foi preso, condenado a ficar 
afastado por dois anos de Johannesburgo, sede administrativa 
do país, e a não participar de reuniões políticas. Apesar do 
aparente fracasso da campanha, já que nenhuma lei foi 

revogada, na verdade, ela foi uma forma de mostrar o potencial do povo sul-africano e de 
estabelecer entre eles não apenas o sonho e a esperança, mas a possibilidade de concretizar a 
utopia de uma sociedade igualitária. Também mostrou que o CNA era um representante das 
aspirações do povo, uma vez que, ao final de 1952, o número de membros do partido havia 
passado de 20 mil para mais de 100 mil. A filiação política mostrou que as pessoas deixaram 
de lado a resignação e a aceitação das condições vigentes e que começavam a lutar, por meio 
de ações como essas, pela concretização de seus sonhos.

A Carta da Liberdade, de 1955, foi um documento que registrou a indignação com 
a situação existente não só por parte da população negra, mas também da indiana e até 
de dissidentes brancos. Ela resultou da 
união de diversos congressos: o CNA, o 
Congresso Indiano, o Congresso dos 
Sindicatos e o Congresso dos Democratas 
(este último formado por brancos), reu-
nidos no Congresso do Povo. Durante 
o Congresso do Povo, 3 mil delegados 
se reuniram e a Carta da Liberdade foi 
lida em público. Todos os seus itens foram 
aprovados por aclamação. No segundo 
dia de reunião desse Congresso, policiais 
armados subiram ao palco e confiscaram 
todo o material a ser usado, e o encontro 
foi suspenso. Esse documento foi tão 

Leitura e análise de texto  

Nelson Mandela em discurso de 

1990, em Soweto, África do Sul.
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Nelson Mandela em discurso de 1993, em East Rand, África do Sul.
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1. O que você acha que a Marcha do Sal, a Campanha de Desafio e o Congresso do Povo têm em 
comum?

2. Como Mandela conseguiu envolver as pessoas em torno de sua causa?

3. O que foi a Carta da Liberdade? 

importante que serviu como plataforma políti-
ca dos adversários do apartheid 30 anos depois 
do Congresso do Povo.

Em 1956, as autoridades prenderam Nelson 
Mandela e decidiram condená-lo à morte por crime 
de traição. No entanto, a repercussão internacional 
de sua prisão e de seu julgamento levou à conquista 
do direito de responder ao processo em liberdade. 
O julgamento durou aproximadamente cinco 
anos e, em 1961, ele foi declarado inocente. Mas, 
em 1962, foi novamente preso e condenado à 
prisão perpétua em 1964. Só foi libertado em 11 de fevereiro de 1990, depois de 27 anos, por 
ordem de Frederic De Klerk, o presidente na época. Quando libertado, Mandela tinha 71 anos. 
Em 1994, foi eleito presidente do país, na primeira eleição multirracial da África do Sul.

Nelson Mandela faleceu no dia 5 de dezembro de 2013, devido a uma infecção 
pulmonar, cujas complicações já vinha sofrendo nos últimos anos. “Madiba”, como era 
conhecido na África do Sul, foi considerado um dos maiores ícones da luta dos negros pela 
igualdade de direitos no país e foi um dos principais responsáveis pelo fim do regime racista 
do apartheid, vigente entre 1948 e 1993.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

Placas de sinalização indicando áreas permitidas para 

brancos e negros na África do Sul.
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Eu tenho um sonho

Discurso proferido por Martin Luther King na Marcha  

sobre Washington, D.C., por Trabalho e Liberdade, em 28 de agosto de 1963.

Estou contente de me reunir hoje com vocês nesta que será 
conhecida como a maior demonstração pela liberdade na história 
de nossa nação. 

Há dez décadas, um grande americano, sob cuja sombra 
simbólica nos encontramos hoje, assinou a Proclamação da 
Emancipação. Esse magnífico decreto surgiu como um grande 
farol de esperança para milhões de escravos negros que arderam 
nas chamas da árida injustiça. Ele surgiu como uma aurora de 
júbilo para pôr fim à longa noite de cativeiro. 

Mas cem anos depois, o negro ainda não é livre. Cem anos depois, a vida do negro ainda está 
tristemente debilitada pelas algemas da segregação e pelos grilhões da discriminação. Cem anos 
depois, o negro vive isolado numa ilha de pobreza em meio a um vasto oceano de prosperidade 
material. Cem anos depois, o negro ainda vive abandonado nos recantos da sociedade na América, 
exilado em sua própria terra. Assim, hoje viemos aqui para representar a nossa vergonhosa condição. 

De uma certa forma, viemos à capital da nação para descontar um cheque. Quando os 
arquitetos da nossa república escreveram as magníficas palavras da Constituição e da Declaração 
da Independência (Sim), eles estavam assinando uma nota promissória da qual todos os 
americanos seriam herdeiros. A nota era uma promessa de que todos os homens, sim, negros 
e brancos igualmente, teriam garantidos os “direitos inalienáveis à vida, à liberdade e à busca 
da felicidade”. É óbvio neste momento que, no que diz respeito a seus cidadãos de cor, a 
América não pagou essa promessa. Em vez de honrar a sagrada obrigação, a América entregou 
à população negra um cheque ruim, um cheque que voltou com o carimbo de “sem fundos”. 

No entanto, recusamos a acreditar que o banco da justiça esteja falido. 

Recusamos a acreditar que não haja fundos suficientes nos grandes cofres de oportunidade 
desta nação. E, assim, viemos descontar esse cheque, um cheque que nos garantirá, sob 
demanda, as riquezas da liberdade e a segurança da justiça. 

Reverendo Martin Luther King Jr. 

discursa em comício estudantil con-

tra a discriminação.
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4. Em que consistiu a Campanha de Desafio?
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Viemos também a este glorioso local para 
lembrar a América da urgência feroz do momento. 
Não é hora de se comprometer com o luxo do 
comedimento ou de tomar o tranquilizante do 
gradualismo. Agora é hora de concretizar as 
promessas da democracia (Sim, Senhor). Agora é 
hora de deixar o vale sombrio e desolado da 
segregação pelo caminho ensolarado da justiça 
racial. Agora é hora de conduzir a nossa nação da 
areia movediça da injustiça racial para a sólida 
rocha da fraternidade. Agora é hora de tornar a 
justiça uma realidade para todos os filhos de Deus. 

Seria fatal para a nação ignorar a urgência do momento. Este verão sufocante do legítimo 
descontentamento dos negros não passará até que haja um outono revigorante de liberdade 
e igualdade. O ano de 1963 não é um fim, mas um começo. E aqueles que agora esperam 
que o negro se acomode e se contente terão uma grande surpresa se a nação voltar a negociar 
como de costume. E não haverá descanso nem tranquilidade na América até que se conceda 
ao negro a sua cidadania. As tempestades da revolta continuarão a balançar os alicerces da 
nossa nação, até que floresça a luminosa manhã da justiça. 

Mas há algo que devo dizer a meu povo, diante da entrada reconfortante do Palácio da 
Justiça: ao longo do processo de conquista do nosso merecido lugar, não podemos nos condenar 
com atos criminosos. Não devemos saciar a nossa sede de liberdade bebendo da taça da 
amargura e do ódio. Devemos sempre conduzir a nossa luta no mais alto nível de dignidade 
e disciplina. Não podemos permitir que o nosso protesto degenere em violência física. Vezes 
sem fim, devemos nos elevar às majestosas alturas para confrontar a força física com a força 
da alma. A nova e maravilhosa militância que engolfou a comunidade negra não deve nos 
levar a desconfiar de todos os homens brancos, pois muitos de nossos irmãos brancos, como 
se torna evidente com a sua presença aqui hoje, compreenderam que o seu destino está ligado 
ao nosso. Eles compreenderam que a sua liberdade está atada à nossa, de forma inextricável. 

Não podemos caminhar sozinhos. E, enquanto caminhamos, devemos prometer que 
sempre marcharemos adiante. Não podemos voltar. Há quem pergunte aos devotos dos 
direitos civis: “Quando ficarão satisfeitos?”(Nunca).

Não ficaremos satisfeitos enquanto o negro for vítima dos inenarráveis horrores da 
brutalidade policial. Não ficaremos satisfeitos enquanto os nossos corpos, pesados pela fadiga 
da viagem, não obtiverem hospitalidade nos hotéis das rodovias e das cidades. Não ficaremos 
satisfeitos enquanto a única mobilidade social a que um negro possa aspirar seja deixar o 
seu gueto por um outro maior. Não ficaremos satisfeitos enquanto os nossos filhos forem 
despidos de sua personalidade e tiverem a sua dignidade roubada por cartazes com os dizeres 
“só para brancos”. Não ficaremos satisfeitos enquanto o negro do Mississippi não puder 
votar e o negro de Nova York acreditar que não há por que votar. Não e não. Não estamos 
satisfeitos e nem ficaremos satisfeitos até que “a justiça jorre como uma fonte; e a equidade, 
como uma poderosa correnteza”. 

Luther King acenando para o público na ocasião em que 
proferiu o discurso aqui reproduzido.
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Não ignoro que alguns de vocês enfrentaram inúmeros desafios e adversidades para 
chegar até aqui (Sim, Senhor). Alguns de vocês recentemente abandonaram estreitas celas 
de prisão. Alguns de vocês vieram de regiões onde a busca por liberdade deixou-os abatidos 
pelas tempestades da perseguição e abalados pelos ventos da brutalidade policial. Vocês são 
os veteranos do sofrimento profícuo. Continuem a lutar com a fé de que o sofrimento 
imerecido é redentor. Voltem para o Mississippi, voltem para o Alabama, voltem para a 
Carolina do Sul, voltem para a Geórgia, voltem para a Louisiana, voltem para os cortiços 
e para os guetos das cidades do Norte, conscientes de que, de algum modo, essa situação 
pode e será transformada (Sim). Não afundemos no vale do desespero. 

E digo-lhes hoje, meus amigos, mesmo diante das dificuldades de hoje e de amanhã, 
ainda tenho um sonho, um sonho profundamente enraizado no sonho americano. 

Eu tenho um sonho de que um dia esta nação se erguerá e experimentará o verdadeiro 
significado de sua crença: “Acreditamos que essas verdades são evidentes, que todos os 
homens são criados iguais” (Sim). 

Eu tenho um sonho de que um dia, nas encostas vermelhas da Geórgia, os filhos dos 
antigos escravos sentarão ao lado dos filhos dos antigos senhores, à mesa da fraternidade. 

Eu tenho um sonho de que um dia até mesmo o estado do Mississippi, um estado sufocado 
pelo calor da injustiça, sufocado pelo calor da opressão, será um oásis de liberdade e justiça. 

Eu tenho um sonho de que os meus quatro filhos pequenos viverão um dia numa nação 
onde não serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo conteúdo de seu caráter (Sim, Senhor). 
Hoje, eu tenho um sonho! 

Eu tenho um sonho de que um dia, lá no Alabama, com o seu racismo vicioso, com o 
seu governador de cujos lábios gotejam as palavras “intervenção” e “anulação”, um dia, bem 
no meio do Alabama, meninas e meninos negros darão as mãos a meninas e meninos 
brancos, como irmãs e irmãos. Hoje, eu tenho um sonho. 

Eu tenho um sonho de que um dia todo vale será alteado (Sim) e toda colina, abaixada; 
que o áspero será plano e o torto, direito; “que se revelará a glória do Senhor e, juntas, todas 
as criaturas a apreciarão” (Sim). 

Esta é a nossa esperança, e esta a fé que levarei comigo ao voltar para o Sul (Sim). Com 
esta fé, poderemos extrair da montanha do desespero uma rocha de esperança (Sim). 
Com esta fé, poderemos transformar os clamores dissonantes da nossa nação em uma 
bela sinfonia de fraternidade. Com esta fé (Sim, Senhor), poderemos partilhar o trabalho, 
partilhar a oração, partilhar a luta, partilhar a prisão e partilhar o nosso anseio por 
liberdade, conscientes de que um dia seremos livres. E esse será o dia, e esse será o dia 
em que todos os filhos de Deus poderão cantar com um renovado sentido: 

O meu país eu canto. 

Doce terra da liberdade, 

a ti eu canto. 

Terra em que meus pais morreram, 
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Terra do orgulho peregrino, 

Nas encostas de todas as montanhas, 

que a liberdade ressoe! 

E se a América estiver destinada a ser uma grande nação, isso se tornará realidade. 

E, assim, que a liberdade ressoe (Sim) nos picos prodigiosos de New Hampshire. 

Que a liberdade ressoe nas grandiosas montanhas de Nova York. 

Que a liberdade ressoe nos elevados Apalaches da Pensilvânia. 

Que a liberdade ressoe nas Rochosas nevadas do Colorado. 

Que a liberdade ressoe nos declives sinuosos da Califórnia (Sim). 

Mas não apenas isso: que a liberdade ressoe na Montanha de Pedra da Geórgia (Sim). 

Que a liberdade ressoe na Montanha Lookout do Tennessee (Sim). 

Que a liberdade ressoe em toda colina do Mississippi (Sim). 

Nas encostas de todas as montanhas, que a liberdade ressoe! 

E quando acontecer, quando ressoar a liberdade, quando a liberdade ressoar em cada 
vila e em cada lugarejo, em cada estado e cada cidade, anteciparemos o dia em que todos 
os filhos de Deus, negros e brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, juntarão as 
mãos e cantarão as palavras da velha canção dos negros: 

Livres afinal! Livres afinal! 

Graças ao Deus Todo-Poderoso, 

Estamos livres afinal! 

KING JR., Martin L. Discurso “Eu tenho um sonho”. In: CARSON, Clayborne; SHEPARD, Kris (Orgs.).  

Um apelo à consciência: os melhores discursos de Martin Luther King.  

Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. p. 73-76.

1. Explique que tipo de atitude você acha que esse discurso incitou nas pessoas. Uma ação violenta 
ou não violenta? Justifique.

2. Escreva uma lista com quatro problemas pelos quais os negros nos Estados Unidos da América 
passavam, entre os vários que Luther King apontou no discurso. 
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Filmes

Gandhi. Direção: Richard Attenborough. Inglaterra, Índia, 1982. 188 min. 14 anos. O 
filme relata aspectos importantes da vida de Mahatma Gandhi.

Mandela: luta pela liberdade (Goodbye Bafana). Direção: Bille August. Alemanha, França, 
Bélgica, África do Sul, Itália, Inglaterra, Luxemburgo, 2007. 140 min. 10 anos. O filme 
conta a história da amizade entre Mandela e seu carcereiro.

Mississippi em chamas (Mississippi burning). Direção: Alan Parker. EUA, 1988. 122 min.  
12 anos. Filme sobre uma equipe do FBI que vai até o Mississippi investigar o assassinato 
de dois jovens negros e outro judeu na década de 1960. Mostra as tensões raciais nos Estados 
Unidos da América na época de Martin Luther King.

Site

A VOZ da alma. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/historia/morte-martin- 
luther-king/discursos-eu-tenho-um-sonho-retorica-voz-alma.shtml>. Acesso em: 20 dez. 
2013. Nessa página é possível ver um vídeo em que Martin Luther King profere seu mais 
famoso discurso “Eu tenho um sonho”.

PARA SABER MAIS

Escreva, em uma folha avulsa, um texto reflexivo sobre um dos três líderes estudados, de tal 
forma que expresse a utopia dele e a importância que a ação política teve na realização de seu sonho 
e da esperança.

VOCÊ APRENDEU?

3. Explique a importância do trecho: “um sonho profundamente enraizado no sonho americano”.
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