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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo serão discutidas a luta por direitos e a participação política, as 
reflexões sobre o Estado e a democracia no Brasil, a despolitização e a eco-
nomia como foco.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 2a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Algumas práticas políticas são um legado da colonização e do 

período imperial no Brasil, como apropriação do público pelo pri-
vado.

 • Os partidos políticos representavam as oligarquias nos primei-
ros anos da República.

 • A ditadura varguista extinguiu a maioria dos partidos políticos 
existentes na época. No período seguinte (1945 a 1964), os par-
tidos voltaram e, durante a ditadura civil-militar foram novamen-
te colocados na ilegalidade, retornando em seguida, após 1985.

 • Os partidos políticos sempre representaram os interesses dos 
setores dominantes, à exceção do Partido Comunista do Brasil, 
que lutou pelos interesses dos trabalhadores.

 • Os crescentes escândalos de corrupção, clientelismo e nepotis-
mo levaram a uma despolitização da sociedade brasileira, onde 
sua participação cidadã resumiu-se ao voto.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Legitimidade do poder e democracia. 

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa.
 • Giz ou marcadores para quadro branco. 
 • Sala de vídeo.
 • Datashow.

Poder e democracia no Brasil
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PREPARAÇÃO

As Ciências Sociais são, a seu modo subjetivo de analisar, formadoras de opi-
nião. Atividades como debates, análises, resenhas de filmes e seminários são 
fundamentais para o exercício da opinião. É importante, porém, que os alunos 
associem suas opiniões a argumentos válidos. A sugestão é que os alunos 
apresentem seminários sobre os partidos políticos no Brasil, suas trajetórias, 
suas histórias lutas e suas conquistas sociais e políticas.

AULA 1

A ampliação da participação política no Brasil é recente (páginas 157 e 158). 
Desde a proclamação até 1945, a participação política representava 5% da po-
pulação em idade de votar. Em 1960, essa participação havia subido para 18% 
e em 1980, saltou para 47%. Em 2014 a parcela da população apta a exercer o 
voto era de 72%. Não foi só a quantidade que mudou, a qualidade também. O 
eleitor ficou mais consciente de sua responsabilidade. À medida que a socie-
dade brasileira se urbanizava ia diminuindo também a influência dos coronéis. 
A introdução das urnas eletrônicas também representou um avanço significa-
tivo no processo de participação da democracia, pois permitiu que houvesse 
mais controle e fiscalização do voto, evitando, assim, qualquer tipo de fraude 
eleitoral. A democracia representativa no Brasil é algo recente e em fase de 
consolidação e só poderá continuar a existir quando a maioria da população 
tiver educação de boa qualidade, condições de saúde e trabalho adequadas, 
assim como acesso à alimentação, saneamento básico e cultura. Os partidos 
políticos no Brasil (páginas 158 a 161), em sua maioria, representavam os se-
tores dominantes da economia e não os anseios políticos e sociais da maioria 
da população brasileira. A exceção ocorreu com o Partido Comunista do Bra-
sil, que se propunha a representar os direitos dos trabalhadores. Fundado em 
1922, viveu boa parte de sua existência na clandestinidade. Após a ditadura 
de Vargas formaram-se partidos nacionais em oposição aos partidos regio-
nais (e, muitas vezes, oligárquicos) do período anterior. Durante a ditadura 
civil-militar, a maioria foi fechada e só dois partidos puderam representar a 
sociedade brasileira: a ARENA e o MDB. Com a redemocratização do Brasil, os 
partidos puderam se organizar novamente e, atualmente, no Brasil, existem 
quase quarenta partidos políticos representando as mais diversas ideologias. 
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AULA 2

O Estado no Brasil sempre se sobrepôs à sociedade, como se fosse algo fora 
dela (páginas 162 e 163). Assim, se o Estado é culpado pelas dificuldades que a 
sociedade enfrenta, também dele se esperam socorro e proteção. Isso vale tan-
to para proprietários de terras, empresários, industriais, banqueiros, quanto para 
a população em geral. Pode-se dizer que, no Brasil, há uma apropriação privada 
do que é público, ou seja, quem chega ao poder toma conta do público como se 
fosse seu. Dessa forma, o Estado, que deveria proteger os interesses da maioria 
da população, passa a favorecer o setor privado e os interesses da elite, que 
dominam economicamente a sociedade e dão sustentação ao governo. Essa 
relação entre o público e o privado pode ser caracterizada pela prática da políti-
ca do favor, que nada mais é que uma permanência histórica posta em prática 
desde o tempo do império. Pode-se ver essa prática na atualidade, quando políti-
cos concedem benefícios à população às vésperas das eleições, com a intenção 
de arrecadar votos e se (re)eleger. O Estado brasileiro ainda enfrenta questões 
como o nepotismo e a corrupção (páginas 163 e 164). Não significa dizer que 
tais questões sejam uma exclusividade do Brasil, pois ocorrem em vários países 
do mundo, inclusive em países desenvolvidos. O nepotismo é a prática nefasta 
do político ou administrador público de empregar, sem concurso público e sem 
mérito, parentes ou amigos para cargos de confiança. E a corrupção é o ato de 
subornar autoridades, políticos ou funcionários públicos com a intenção de ob-
ter favores. A corrupção origina-se em muitos casos da política de favores e do 
clientelismo. Quando o Estado coloca as questões econômicas acima das ques-
tões políticas e sociais e tornam-se frequentes os casos de nepotismo, corrup-
ção e clientelismo, a sociedade fica despolitizada, reduzindo sua prática cidadã 
praticamente ao exercício do voto. Somente quando a justiça for feita e políticos 
e indivíduos corruptos estiverem cumprindo penas por seus crimes é que isso 
vai mudar. Os sindicatos também passaram por um processo de despolitização, 
uma vez que a luta por direitos coletivos foi pouco a pouco sendo substituída por 
soluções de problemas individuais (página 165).   

AULA 3 E 4

Utilize estas aulas para a apresentação dos seminários, lembrando que cada 
grupo deve fazer a apresentação em, no máximo, vinte minutos. Os alunos 
poderão, ainda, utilizar o Datashow para apresentações em powerpoint.

Os alunos deverão responder às questões do tópico Cenário da política no 
Brasil (página 166) ou o professor poderá, ainda, elaborar um questionário 
para verificar se as expectativas de aprendizagem foram atingidas. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM




