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A política no cotidiano 

Para começar a falar sobre a presença da política na vida cotidiana veremos alguns 

exemplos reais para pensarmos e problematizarmos. Primeiramente, observaremos na citação 

abaixo parte de uma reportagem feita por um noticiário eletrônico sobre o encerramento da 

greve dos garis do Rio de Janeiro, um movimento que nos permite refletir sobre o poder da 

mobilização social. 

 

 

 

 

No início do mês de Março de 2014, em pleno desfile das escolas de samba do Rio de 

Janeiro, uma quantidade significativa dos Garis decide paralisar as atividades e entrar em 

greve, reivindicando uma série de melhorias para sua categoria. Houve uma tentativa por 

parte da prefeitura do Rio e da imprensa para desqualificar o movimento grevista, numa 

tentativa de jogar a opinião pública contra os trabalhadores da limpeza.  

Em uma entrevista para um canal de televisão, o prefeito do Rio de Janeiro (06/03/14) 

chamou de “marginais e delinquentes”, os garis que formavam piquetes, e prometendo 

colocar escolta para os garis que quisessem trabalhar. O prefeito disse ainda: "Gari é a 

categoria que eu mais gosto na prefeitura. Acho que ele tinha que ganhar muito mais, mas 

tem um limite de negociação”. Contudo fazendo suas observações sobre o contexto da greve, 

o mandatário municipal acrescentou, “gari que é gari não faz paralisação em pleno 

carnaval”, e comparou o movimento grevista a uma guerrilha, devido à maneira como se 

comportavam, além de serem manipuladores e chantagistas, na opinião do prefeito. A 

autarquia municipal Comlurb chegou a anunciar a demissão de 300 grevistas, como forma de 

pressionar o movimento, atitude considerada arbitrária por juristas que afirmavam que, a 

greve é um direito do trabalhador. 

Grande parte da mídia fez a cobertura jornalística, mas com uma leitura superficial e 

contribuindo para desqualificar o movimento. Na sequência algumas das manchetes postadas 

na época da greve: 

 

Capítulo 1 

A greve dos garis chega ao fim no Rio de Janeiro, após reunião de acordo entre a comissão 

dos trabalhadores e representantes da prefeitura no TRT-RJ (Tribunal Regional do Trabalho do Rio 

de Janeiro). A Prefeitura do Rio de Janeiro aceitou a contra proposta de salário-base de R$ 1.100 e 

tíquete alimentação diário de R$ 20. Os garis se comprometeram a retornar ao trabalho ainda neste 

sábado (08/03/14). 
(http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias-acessado07/10/2014) 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

Pouco ou nada se relatava nas reportagens sobre o direito à greve que todo o 

trabalhador possui como preconiza a Constituição Federal, em seu artigo 9° na Lei nº 

7.783/89. 

A pesar da pressão de diversos segmentos da sociedade, o movimento grevista 

manteve a paralisação e a posição firme em suas reivindicações, as quais foram aceitas após 

uma semana de greve. Em uma reunião do movimento grevista com o Tribunal Regional do 

Trabalho e a prefeitura, ficou acordado que a categoria passaria a receber um salário base de 

1.100 reais ante 802 reais, um tíquete alimentação de 20 reais ante 12 reais. Com 40% de 

insalubridade passaram a receber um salário final de 1.540 reais.  

O movimento sindical pode ser considerado um excelente exemplo de organização 

política, pois tem na sua ação política a reivindicação de melhores salários e condições de 

trabalho. Demonstrando que a mobilização política não envolve apenas as questões ligadas ao 

processo eleitoral, de partidos políticos e candidatos. No exemplo citado anteriormente, foi 

usado uma categoria de trabalhadores no âmbito de um governo municipal e ganhou projeção 

nacional pelo fato de envolver uma importante cidade brasileira. No entanto, há inúmeras 

situações que envolvem trabalhadores da iniciativa privada que não possuem a mesma 

cobertura jornalística, mas obtém por meio da greve importantes conquistas. Como o exemplo 

destacado a seguir:  

 

 

 

 

 

É importante observar que a mídia jornalística, faz parte da indústria cultural, a mesma 

que produz novelas, filmes, presta serviços radiofônicos, imprime livros, etc. Como qualquer 

 

“RJ: Greve de garis deixa toneladas de lixo espalhadas pela cidade”; 

“Com greve dos garis, Rio de Janeiro continua coberto de lixo”; 

“Greve na Comlurb pode prejudicar volta às aulas no Rio”; 

“Garis mantêm greve no Rio, enquanto lixo segue espalhado nas ruas”; 

“Greve de garis no Carnaval transforma Rio em lixão”. 

 

Após 20 dias de greve os funcionários da metalúrgica Proema, o Sindicato dos 

Metalúrgicos do ABC e a diretoria da empresa entraram em acordo. A companhia fez um plano 

de recuperação judicial e o plano de demissão envolverá quase 400 de seus 1580 trabalhadores – 

e não 590, como o sindicato havia informado anteriormente. O restante dos profissionais volta ao 

trabalho amanhã (21/08/2014), depois do feriado de aniversário de São Bernardo, comemorado 

hoje. A Proema fabrica sistemas automotivos (colunas de direção, comando de câmbio, pedais e 

outros itens). 
(http://www.dgabc.com.br-acessado - 07/10/2014) 

 

http://www.dgabc.com.br-acessado/
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outra empresa ela tem por objetivo, o lucro.  Na maioria das situações os interesses dos 

grupos que comandam a mídia convergem com os interesses de seus financiadores, ou seja, as 

empresas que pagam para divulgar seus produtos. Contudo, uma empresa ou um governo que 

esteja envolvido em uma greve de seus funcionários não aceitará que a imprensa, que ela 

financia, faça críticas que vão de encontro aos seus interesses. Neste caso a mídia pode até 

não mentir, mas pode omitir fatos, ou contar apenas uma parte da história envolvida, como os 

exemplos citados anteriormente dos garis do Rio de Janeiro. Segundo Anthony Giddens 

“tipos de mídia como jornais ou a televisão têm uma ampla influência sobre nossa 

experiência e sobre a opinião pública, não apenas por afetarem nossas atitudes, mas por ser 

o meio de acesso ao conhecimento do qual dependem muitas atividades sociais”, (GIDDENS, 

2008. p.367). Isso mostra a importância da postura crítica frente aos fatos que são noticiados 

pela imprensa. 

Vimos até aqui que a ação política não se restringe a política eleitoral ou a política 

como uma ação do Estado. Neste primeiro exemplo, percebe-se que o movimento sindical é 

uma importante ferramenta política para o trabalhador. Aquele operário que não é associado a 

um sindicato ou não participa do movimento sindical, pode não ter a mesma força na 

reivindicação dos seus direitos, comparado com aquele que participa ativamente ou é filiado a 

um movimento sindical. 

Outra forma de ação política mais próxima da realidade da escola é o movimento 

estudantil. Caracterizada pela união de estudantes em torno de reivindicações que busca 

atender aos seus anseios, transformando em uma ação política. O Grêmio estudantil é o 

exemplo mais preciso da organização estudantil. O auge do movimento estudantil ocorreu em 

dois momentos no contexto histórico brasileiro: na luta contra a ditadura e as eleições diretas 

e no impeachment do presidente Collor. 

 

 

 

 

 

 

 

Há 20 anos, "caras pintadas" invadiam as ruas do País pedindo a saída de Collor 

 

Estudantes do antigo segundo grau (hoje ensino médio) e universitários saíram pelas ruas 

de todo o País vestidos de preto, com as caras pintadas de verde e amarelo, gritando "Fora, Collor". 

Acreditavam que iam derrubar o primeiro presidente eleito no grito e comemoraram quando a 

Câmara dos Deputados aprovou o processo de impeachment de Fernando Collor de Mello.  

O domingo negro aconteceu quando Collor, acuado pelas denúncias de desvio de dinheiro, 

pediu para a população que usasse verde e amarelo em uma demonstração de apoio. Mas o pedido 

saiu pela culatra. O presidente já não tinha a mesma popularidade do início do governo, 

principalmente após o plano Collor — que confiscou parte da poupança dos brasileiros. A 

população se revoltou com o pedido de apoio e saiu de preto para protestar. 
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Entendendo a Política 

A palavra política tem um significado 

polissêmico, ou seja, possui diversos 

sentidos, compreendendo um ato 

praticado por um governante, passando 

pela atitude de um gestor de repartição 

pública ou empresa privada, até a 

escolha das roupas que o sujeito optou 

para ir a determinado evento. De acordo com Allan G. Johnson, a política pode ser entendida 

como, “... processo social através do qual o poder coletivo é gerado, organizado, distribuído 

e usado nos sistemas sociais. Na maioria das sociedades, é organizada, sobretudo em torno 

da instituição Estado...” (Johnson, 

1997). Contudo, podemos associar 

o termo da política em outros 

contextos da vida social, por 

exemplo, “... podemos fazer 

perguntas sobre a política da vida 

familiar, a política do escritório, a 

política da universidade, ou 

mesmo a política da arte e da 

música” (Johnson, 1997).  

Segundo Norberto Bobbio 

o significado clássico de política 

pode ser entendido como, “tudo o 

A política do Colégio Premen: Esta instituição de 

ensino tem a finalidade de efetivar o processo de 

apropriação do conhecimento, respeitando os 

dispositivos constitucionais Federal e Estadual, a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 

LDBEN n° 9.394/96, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA, Lei n° 8.069/90 e a Legislação 

do Sistema Estadual de Ensino. 

A Política da boa vizinhança:  

Você tem problemas com a poluição sonora no seu 

bairro? Vizinho que exageram no volume do som? 

Escapamentos adulterados de veículos? Latidos? 

Segundo a SEMA (Sec. De Est. Do Meio Ambiente) a 

poluição sonora pode provocar, stress, surdez, distúrbios 

neurovegetativo, cefaleia, instabilidade emocional, 

redução da libido (impotência sexual), ansiedade, 

nervosismo, perda de apetite, sonolência, insônia, úlcera, 

hipertensão, distúrbios visuais, fadiga e doença 

cardiovasculares. Segundo legislação os níveis de ruídos 

aceitáveis são de 70 decibéis durante o dia e 60 decibéis a 

noite. Quem causar a poluição sonora estará sujeito a 

pena de reclusão de uma a quatro anos, e multa. 

Meses depois, antes que o congresso julgasse o impedimento do presidente, Collor deixaria o 

Palácio do Planalto em uma tentativa de renúncia frustrada. Os “caras-pintadas” sairiam 

novamente pelas ruas, comemorando o amadurecimento da democracia e a conquista popular. 

Para o especialista em política da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, 

Hilton Fernandes, o impeachment foi necessário do ponto de vista de aprendizado democrático, foi 

um "amadurecimento". Para ele, os jovens com as caras pintadas na rua foram importantes para 

aumentar a pressão sobre o Congresso e pavimentar as condições que culminaram no impeachment 

do presidente.  

http://noticias.r7.com/brasil/noticias/ - acessado em 16/10/2014. 

 

 

http://noticias.r7.com/brasil/noticias/ha-20-anos-caras-pintadas-invadiam-as-ruas-do-pais-pedindo-a-saida-de-collor-20120929.html
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que se refere à cidade e, consequentemente, o que é urbano, civil, público...” (Bobbio, 2009), 

com o tempo o conceito de política foi se transformando, deixando de ser associado 

exclusivamente a formas e relações de governos e Estados para assumir outras roupagens 

“...contrastando com a tradição clássica, segundo a qual a esfera da Política, entendida 

como esfera do que diz respeito à vida da pólis, compreende toda a sorte de relações sociais, 

tanto que o político vem a coincidir com o social...” (Bobbio, 2009). Essa possibilidade 

variada de definições que o conceito de política permite, muitas vezes pode dificultar a 

compreensão e a importância de discutir a política. 

Anteriormente, vimos exemplos de como o conceito de Política pode ser abrangente. 

Nos exemplos citados, a política de um colégio, mesmo parecendo óbvio, reforça em seus 

documentos oficiais o objetivo e o compromisso com o ensino e a aprendizagem, como uma 

política a ser seguida por todos os profissionais que ali desempenha a sua função. Outro 

exemplo de com a política pode ser abrangente e a política da boa vizinhança. Pressupõe um 

respeito mútuo entre os vizinhos, respeito ao espaço do outro que não pode ser entendido 

apenas com o limite estabelecido pelo muro que separa os terrenos, mas com a atenção em 

relação às atitudes que podem afetar os vizinhos, como a poluição sonora. Neste caso 

necessitando de leis para garantir a boa convivência.  

Empresas podem adotar políticas internas, que abrangem a postura dos seus 

funcionários e como estes devem se comportar perante aos clientes. É importante lembrar que 

as políticas internas de uma empresa não se sobrepõem as leis do consumidor ou as 

legislações trabalhistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendedor é demitido de supermercado e processado após abraço em cliente nos EUA 
Durante 40 anos, o vendedor Fred Civas disse ter abraçado clientes do supermercado onde 

trabalha em Whitehall, no estado norte-americano de Michigan. O americano só não imaginou que 
um dia o hábito simpático fosse lhe causar problemas com a justiça e a perda do emprego. 

Após abraçar mais uma cliente da unidade da rede Plumb's Valu-Rite Foods, onde trabalha, o 
vendedor foi demitido após ela se queixar com a direção. Dias depois, Civas foi abordado em casa por 
policiais sob a acusação de contravenção e contato físico ilegal, segundo a emissora "WMXL", afiliada 
da rede "Fox News" 

Segundo Civis, os abraços são uma forma de “retribuir o carinho que eles [os clientes] vem 
demonstrando por mim minha vida inteira”. "Eu apenas coloquei meu braço em volta da ombro dela, 
como fazem companheiros", disse o vendedor, ao afirmar que não chegou a abraçar totalmente a 
cliente. A "vítima" não quis falar com a emissora. 

Em nota, o proprietário do supermercado, James Nader, justificou a demissão dizendo que a 
"difícil decisão" foi tomada "após várias violações das políticas internas" da empresa, que resultaram 
na queixa criminal de uma de suas clientes. 

"Embora tenhamos recebido fortes críticas pela decisão, continuamos firmes em nossa 
crença de que a segurança e o conforto de nossos clientes devem vir em primeiro lugar", diz o texto. 

Fonte: Revista Marie Claire, Setembro de 2014.  
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A política clássica 

Considerando o conceito tradicional de política, podemos entendê-la como uma ação 

do Estado para organizar a sociedade, expressa por meio de leis, programas, projetos, poder 

militar, judiciária e legislativa, constatada ainda, através das instituições educacionais, da 

saúde, empresas estatais, etc.  

Na sequência veremos uma definição histórica de política, quando o conceito de 

política começa a ser construído, pensada racionalmente e passa a ser vista e definida como 

uma ciência, antes ainda da formação dos Estados Modernos, pois é a partir desta nova forma 

de pensar a organização social que surgem os Estados modernos. 

 

 

 

 

 

 

 

Além de Nicolau Maquiavel, outros pensadores ao longo da história teorizaram sobre 

o pensamento político problematizando a relação do indivíduo e o Estado.  Entre os 

pensadores que mais se destacaram podemos apontar o filósofo Thomas Hobbes (1588-1679) 

que defendia a ideia de que o homem em seu estado natural vivia em conflito, “o homem era 

lobo do homem” e para dar fim neste conflito era necessária a existência de um Estado 

Absolutista com um poder centralizado. Para o pensador John Locke (1632-1704) o poder não 

poderia estar centralizado nas mãos de uma única pessoa, o povo deveria escolha a forma de 

governo que atendesse as suas necessidades, como por exemplo, conservar as suas 

propriedades. Por fim Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) em uma de suas obras escreve o 

contrato social, na qual problematiza o fato das pessoas criarem um governo ou Estado 

chamado no livro de Leviatã, com um corpo de leis para garantir a liberdade. Sem o aparato 

estatal as pessoas seriam livres para fazer o que quisessem, o que colocaria a liberdade dos 

outros em risco, cria-se então este aparato para garantir a liberdade. 

  

Nicolau Maquiavel (1469 – 1527), pensador italiano é considerado um dos precursores da ciência 

política. Na sua obra mais conhecida: O Príncipe, ele escreve como o Estado deve ser governado, 

e como o poder deve ser mantido, estando o príncipe acima do bem ou do mal, usando dos 

artifício que forem necessário para gerir o Estado. Esta obra é considerada o primeiro manual de 

política: Como exemplo, no capítulo sobre como evitar os aduladores, Maquiavel sugere que o 

governante faça com que o homens entendam a necessidade de se falar a verdade, mas de modo 

que não percam a reverência, “...Um príncipe prudente deve escolher em seu Estado, homens 

sábios e somente a eles deve dar a liberdade de falar-lhe a verdade e somente sobre aquilo que 

ele perguntar, e nada mais, mas deve perguntar a eles sobre todos os assuntos, e ouvir suas 

opiniões”.  
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Atividades: 

 

1 – Como Allan G. Johnson, entende a política? 

R.: Processo social através do qual o poder coletivo é gerado, organizado, distribuído e 

usado nos sistemas sociais. Na maioria das sociedades, é organizada, sobretudo em 

torno da instituição Estado. 

 

2 – Segundo Norberto Bobbio como o significado clássico de política pode ser 

entendido?  

R.: Tudo o que se refere à cidade e, consequentemente, o que é urbano, civil, público. 

 

3 – Escreva o conceito tradicional de política. 

R.: Uma ação do Estado para organizar a sociedade, expressa por meio de leis, 

programas, projetos, poder militar, judiciária e legislativa, constatada ainda, através das 

instituições educacionais, da saúde, empresas estatais, etc. 

 

4 – Com base no texto, descreva a relação da mídia com as empresas. 

 

5 – Trabalho: Pesquise em jornais ou revistas reportagens que abordam 

informações sobre o movimento sindica. Faça uma síntese destacando se 

abordagem é positiva, negativa ou neutra em relação ao fato. 
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Literatura e política 

Você consegue perceber as relações políticas no seu município? Quando algo 

extraordinário acontece, você consegue perceber os interesses políticos por trás dos fatos 

aparentes, ou do comportamento dos sujeitos envolvidos nestes contextos? Diante de um fato 

ou acontecimento, podemos analisar de forma positiva ou negativa o evento, tirando nossas 

próprias conclusões. Muitas vezes, nossas experiências diárias são suficientes para perceber o 

que está implícito ou explicito nos fatos, em outras ocasiões são necessárias ferramentas 

teóricas para compreender a fundo os acontecimentos ou as posturas dos indivíduos. Na 

sociologia muitos autores nos oferecem teorias, conceitos científicos que nos ajudam a 

entender o comportamento das pessoas.  

 Para entendermos como podemos visualizar essa prática no cotidiano, vamos recorrer 

à literatura, a qual nos oferece a oportunidade de visualizar um quadro social montado, e nele 

aplicar as ferramentas teóricas sociológicas. Para este exercício utilizaremos uma obra do 

escritor francês Albert Camus, “A Peste”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O livro (1947) retrata uma cidade chamada Oran, localizada na Argélia durante a 

década de 1940, ainda colônia da França, considerando que o país conquistou a sua 

independência só em 1962. Alguns especialistas retratam o livro como uma alegoria à 

Segunda Guerra mundial, quando a Alemanha Nazista invade a França provocando os 

horrores já conhecidos. No caso de Oran, o livro retrata a cidade invadida por ratos 

agonizantes, onde a cada dia, em todos os lugares, são acumuladas pilhas de ratos mortos, 

como relatado nos fragmentos a seguir:  

 

Capítulo 2 

Alberto Camus nasceu na Argélia, então colônia da França, em 1913. Filho de pai 

francês e mãe argelina teve uma infância muito simples, perdeu o pai muito cedo, 

vitimado durante Primeira Guerra Mundial.  Apesar das dificuldades financeiras pela qual 

a família passou, ele concluiu os estudos, ajudou a fundar um jornal, no qual denunciava 

os maus tratos que os árabes recebiam das autoridades argelinas. Passa a morar na França 

em 1939. Camus foi escritor, dramaturgo, filósofo e jornalista, ganhou o prêmio Nobel da 

literatura em 1957, escreveu diversas obras consideradas importantes pelos críticos entre 

as quais, o livro que trabalharemos neste aqui, “A peste”. Morre em 1960, vítima de um 

acidente de automóvel. 
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De acordo com o enredo do livro, primeiramente as pessoas se impressionaram com a 

quantidade de ratos mortos, depois começaram a ficar inquietos com a quantidade de roedores 

que procuravam o ar livre para morrer, em seguida a agitação das pessoas querendo 

providências diante do mal estar causado pelos aglomerados sobre as vias:  

 

 

 

Logo os habitantes começam a sofrer as consequências dessa infestação, e a sofrer os 

horrores da doença transmitida pelos murinos, à peste bubônica, a mesma que assolou a 

Europa na Idade Média: 

 

 

 

Segundo retratos do livro, quando a situação começa a fugir do controle, as 

autoridades fecham as portas da cidade de Oran, quem está fora não entra e quem está na 

cidade não pode sair. A cidade descrita pelo autor no início do livro como neutra tem sua 

rotina alterada devida as normas adotadas pelos governantes, as pessoas passam a viver na 

clausura da cidade e, dentro da própria cidade, são criados campos de isolamento para separar 

os infectados dos sadios. 

 

 

 

 

 É neste cenário narrado pelo autor que, alguns personagens se destacam pelo 

comportamento social, uma cidade de duzentos mil habitantes sitiada pela peste bubônica. 

Poderíamos citar qualquer outro contexto ou situação que tira as pessoas de sua zona 

de conforto, o que poderia provocar nas pessoas uma alteração no seu comportamento. No 

“...a Ransdoc (rádio local) anunciava uma coleta de aproximadamente oito mil ratos por dia e 

a ansiedade atingiu o auge” (p.16). 

”...nas calçadas também, ocorria a mais de um noctívago
 
sentir sob os pés a massa elástica de 

um cadáver ainda fresco”(p.16). 

 

“...o torpor e a prostração, os olhos vermelhos, a boca suja, a dor de cabeça, os tumores, a sede 

terrível, o delírio, as manchas no corpo, o dilaceramento interior e, no fim de tudo... a morte”. 

 

“...a emissora de rádio deixava de anunciar as centenas de mortes por semanas para passar a 

comunicar mais de um centena de óbitos por dia”, (p.81). 
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caso da situação relatada no livro, às condições são estremas num cenário perturbador. 

Mesmo diante deste cenário há uma tentativa das autoridades em fazer com que a cidade 

mantenha certa rotina.  

 Na sequência será feito uma análise sociológica do comportamento adotado por alguns 

personagens do livro, para que possamos visualizar que num contexto, em que a questão 

partidária aparentemente não se encontra presente, as decisões adotadas pelas pessoas não 

deixa de ser posições políticas. Usaremos os conceitos de Ação Social de Max Weber para 

interpretar as atitudes de alguns personagens do livro e visualizar a questão política por trás 

das atitudes.  

 

 

 

 

 

 

 

Max Weber entende a relação social como um comportamento onde se obtém ou se 

busca a reciprocidade. Desta forma, ele procura entender a ação dos sujeitos não pelos fatos, 

mas analisando em determinados contextos sociais quais são as intenções, valores, 

expectativas (subjetividade dos sujeitos) que vão orientar as ações dos indivíduos neste 

contexto. Segundo Weber, apesar dos valores serem produtos culturais, as motivações podem 

ser respondidas de maneira particular em cada sujeito, o que dificulta muitas vezes de se criar 

regras normas para reger esse comportamento. 

 No livro “A Peste”, o autor Albert Camus relata uma cidade sitiada e a incredulidade 

das pessoas com o acontecimento, substituindo aquele sentimento de acreditar que a 

“desgraça” só acontece com os outros. No entanto, alguns cidadãos buscavam meios para 

deixar a cidade, para fugir do flagelo que se abatia sobre Oran: 

  

 

 

 

 

Ação racional com 

relação a fins pode ser 

entendida como um 

comportamento do 

sujeito, que tem por 

objetivo conseguir 

algo em troca; 

Ação social com relação a 

valores é o comportamento do 

sujeito que acredita que, 

determinada ação tenha 

sentido, um propósito baseado 

num sentimento de ética, de 

crença religiosa, etc.; 

Ação afetiva é o 

comportamento 

do sujeito 

baseado em um 

sentimento 

afetivo; 

Ação tradicional 

caracterizada no 

comportamento dos 

sujeitos, quando são 

influenciados por um 

costume, uma tradição 

ou um hábito. 

No início da lei marcial, alguns privilegiados puderam chegar às portas da cidade e 

entender-se com sentinelas dos postos de guarda que concordaram em facilitar a passagem de 

mensagens para o exterior. Isso era ainda nos primeiros dias da epidemia em que os guardas 

achavam natural ceder a sentimentos de compaixão. No entanto, ao fim de algum tempo, quando 

os próprios guardas se convenceram realmente da gravidade da situação, recusaram-se a 

assumir responsabilidades cuja extensão não podia prever. (Camus, 1947, p.50). 
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 A busca pela fuga da cidade sitiada relatada na citação anterior nos remete a uma ação 

racional com relação a fins, onde as pessoas buscavam os postos de sentinelas com a intenção 

de fugir do flagelo. Ao mesmo tempo, no início, Havia uma resposta positiva dos guardas 

dotada de um sentimento de compaixão com as histórias relatadas, o que Weber chamaria de 

Ação afetiva. Com o agravamento da crise causada pela peste, os sentinelas percebem a 

gravidade e passam a recusar aos pedidos de passagem para o exterior da cidade, assumindo 

uma Ação social com relação a fins. 

 Ainda na fase inicial do isolamento da cidade de Oran, outro aspecto do 

comportamento social pode ser usado para reflexão: 

 

  

 

 

 

A atitude de algumas pessoas motivadas pelos sentimentos de afeto, ao convidar 

parentes para entrar na cidade isolada pela peste pode ser caracterizada pelo conceito 

weberiano de ação afetiva, em uma situação, na qual o sentimento se sobrepõe ao perigo de 

contaminação. No entanto, não demora a perceber o perigo de expor os parentes ao flagelo, e 

resignaram a sofrer a separação.  

 Muitos estrangeiros que estavam de passeio pela cidade ou a trabalho foram retidos no 

isolamento. Um personagem em especial é destacado por Camus, um jornalista que estava na 

cidade a trabalho: 

 

 

 

  

 

O jornalista estrangeiro advoga em causa própria, neste caso tem um objetivo que 

busca incessantemente, que é deixar a cidade, o que Weber classificaria com ação racional 

com relação a fins. Por fim, apesar de todas as tentativas, o jornalista não consegue sair da 

cidade, e em determinados momentos se junta a grupos formados para socorrer os doentes. 

Foi permitido que, quem estivesse fora, pudesse voltar à cidade, mas não poderia mais 

sair, algumas famílias sobrepondo a qualquer prudência o desejo de rever os parentes, 

convidaram estes a aproveitar a ocasião. No entanto, os prisioneiros da peste logo 

compreenderam o perigo a que expunham os parentes e resignaram-se a sofrer a separação. 

(Camus, 1947, p.51). 

 

Ramber um jornalista estrangeiro que estava na cidade na ocasião da peste, vendo-se 

sitiado junto a população tentava de todos os meios sair daquele isolamento, argumentado aos 

outros, defendendo a sua causa: dizia ser estrangeiro na cidade, e que por conseguinte deveria 

merecer tratamento especial, e consequente a permissão para deixar a cidade. (Camus, 1947, 

p.76). 
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 Na sequência destacaremos uma ação social com relação a valores, um 

comportamento, no qual o indivíduo acredita na consequência do ato, onde o sujeito enxerga 

um sentido para ação. Como por exemplo, por fogo na própria casa para acabar com a peste: 

 

 

 

 

Devidos às circunstâncias extremas as quais as pessoas estavam submetidas por conta 

do flagelo, algumas pessoas aproveitaram do contexto para cometer atos ilícitos, bem como 

motivando e influenciando outras também a cometerem: 

 

 

 

 

 

 

O autor problematiza o comportamento de pessoas que no seu cotidiano adotava uma 

postura ilibada, mas diante de uma situação de descontrole exerce uma atitude imoral, a qual 

poderia ser caracterizada por Weber como ação social com relação a valores. 

 Na sequência destaca-se a ação das autoridades diante do grande número de pessoas 

abatidas pela peste, em proporções que exigem uma atitude que foge dos padrões normais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muitas pessoas que voltavam da quarentena e, enlouquecidas pelo luto e pela desgraça, 

ateavam fogo as suas casa na ilusão de que faziam morrer a peste. Para impedir desastre com 

estas atitudes, foi necessário instituir penas severas contra os incendiários inocentes. (Camus, 

1947, p.118). 

As casas incendiadas ou fechadas por motivos sanitários foram saqueadas. É difícil 

supor que estes atos eram premeditados. Na maioria das vezes uma oportunidade súbita levava 

pessoas até então respeitáveis a ações repreensíveis que eram logo imitadas. Havia indivíduos 

furiosos capazes de se precipitarem numa casa ainda em chamas na presença do próprio 

proprietário imbecilizado pela dor. Diante da sua indiferença, o exemplo dos primeiros, foi 

seguido por muitos espectadores. (Camus, 1947, p.121). 

 

Com o agravamento da peste, as formalidades que cercavam os funerais foram aos 

poucos se adequando as circunstâncias, primeiro com o escasseamento dos caixões, onde os 

corpos eram transportados até o cemitério, e lá eram colocados em uma maca e assim 

sepultados, os caixões eram regados em uma solução antisséptica para novamente serem usados. 

Com o passar dos dias e o aumento no número de mortes e a falta de espaços no cemitério, foram 

construídos valas comuns e já não eram permitidas cerimônias de despedidas para evitar o 

contágio, as autoridades se preocuparam em fazer duas valas uma para homens e outra para 

mulheres para manter um mínimo de dignidade. Com os agravamentos do flagelo os corpos eram 

transportados desnudados e passaram a ser enterrados em um único buraco, e aos parentes eram 

comunicados do acontecimento e recebiam o atestado do óbito, papel que distinguia os homens 

que morriam dos cães. (Camus, 1947, p.122 e 123). 
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O relato acima demonstra a contradição dos atos que se julga moral ou imoral pela 

sociedade, os rituais praticados em um contexto comum, são contrapostos por atos 

decorrentes do flagelo que a cidade foi submetida. Os rituais de enterro de entes queridos 

poderiam ser considerados uma ação tradicional que segue uma tradição dos antepassados. Ao 

passo que a pressão do contágio exige uma nova postura para evitar contaminação das 

pessoas, neste caso a tradição é deixada de lado, como por exemplo, os mortos sendo 

enterrados em vala comum, mostrando agora uma ação racional com relação a fins. 

 Um personagem que se destaca ao longo do livro é o médico Riex, que exercia a 

medicina na cidade. Foi um dos primeiros a diagnosticar a peste, e posteriormente incumbido 

de estar à frente dos grupos criados para socorrer e atender os infectados. No auge do contágio 

a peste não se curava, apenas era diagnosticada. Uma vez diagnosticado o sujeito era separado 

nos hospitais de campana criados para dar conta de atender o grande número de pacientes. No 

entanto, após meses de flagelo o medido Riex cria um antídoto que ajuda a amenizar o 

número de mortos, junto com outras ações adotadas pelas autoridades a peste é finalmente 

vencida ou apenas se silencia: 

  

 

 

 

 

O inimigo está vencido, o fim do isolamento, a normalidade da rotina, um motivo para 

comemorar, uma ação tradicional, como de costume comemorar a vitória.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após um longo período de flagelo, a peste da sinais de cansaço, uma solução de soro 

criada pelo doutor Riex que lutou bravamente no atendimento dos infectados e os cuidados para 

suprimir a doença começava a surtir efeito, levando o número de mortos e de contágios diminuir 

até ser considerada pelas autoridades eliminada.  Grandes festejos estavam organizados para o 

dia e para a noite. Ao mesmo tempo, os trens começavam a fumegar na estação, enquanto, vindos 

de mares longínquos, os navios já entravam no porto, acentuando, à sua maneira, que este dia 

era para todos os que gemiam por estar separados da grande reunião. (Camus, 1947, p. 202). 

 

ATIVIDADE 

1 – Segundo Weber como podemos definir a Ação racional com relação a fins, Ação 

social com relação a valores, ação afetiva e a ação tradicional? 

2 – Relacione uns dos conceitos apresentado por Weber com uma situação do seu 

cotidiano. 

3 – Faça um breve relato sobre o enredo do texto apresentado pelo livro de Albert 

Camus; 
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Participação política institucionalizada. 

 A partir de agora nós vamos trabalhar algumas formas participação políticas 

institucionalizadas. São formas de participação na qual os cidadãos podem interferir diretamente no 

Estado, propondo leis, programas, etc., que podem intervir no comportamento dos políticos ou da 

sociedade de maneira geral. 

 

 

 

No dia 21 de abril de 1993, os eleitores brasileiros foram às urnas para decidir sobre a forma de 

governo que deveria vigorar no Brasil: monarquia ou república. E o sistema político: presidencialista 

ou parlamentarismo. O resultado você conhece. A escolha ocorreu por meio de um plebiscito 

nacional, previsto na Constituição de 1988, para acontecer no dia 7 de setembro, mas antecipada para 

o dia 21 de abril, por meio de uma emenda constitucional no ano anterior. O plebiscito é uma forma de 

participação política institucionalizada. 

 

 

Mais recentemente em 11 de dezembro de 2011 houve um plebiscito no Estado do Pará, para 

que seus habitantes escolhessem sobre a divisão do Estado em mais dois: Carajás e Tapajós, mais de 

60% optaram pela manutenção. 

 

 

 No dia 23 de outubro de 2005, houve um refendo nacional, para que os eleitores opinassem 

sobre o comércio de armas de fogo e munições no país. A assembleia nacional criou o estatuto do 

desarmamento proibindo o porte de arma por civis, e deixaram para o referendo a decisão sobre o 

comércio de armas. No referendo a maioria optou pela manutenção do comércio de armas de fogo. O 

referendo assim como o plebiscito é uma participação institucionalizada. 

 

 

Segundo Bobbio, o termo plebiscito tem origem na Roma antiga onde o povo era consultado, ou 

como se afirmava, consulta da plebe. O plebiscito é um mecanismo de participação direta sobre 

assuntos de relevância constitucional. O referendo pode ser entendido como uma manifestação popular 

Capítulo 3 

 

Você sabia que a partir do ano de 1994, o Brasil poderia novamente ter um rei? 

 

 Ver vídeos da época. 

 

Sim, pelo comércio de armas de fogo e munições. 

 

 Ver vídeos da época. 
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sobre um problema ou uma situação. No artigo primeiro da Lei Nº 9.709/1998 versa sobre a 

participação direta dos cidadãos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecendo o Estado 

 O Estado tem um papel importante na garantia da liberdade e da ação política dos sujeitos. 

Quando governos autoritários assumem o poder do Estado, ele consequentemente impede a liberdade 

política, como aconteceu no Brasil durante o período da ditadura militar. Para garantir a democracia 

em um País como o Brasil, existe uma estrutura de poder, as quais, uma fiscaliza a outra, pautando os 

poderes em uma Constituição, um conjunto de regras e normas que regem estes poderes constituídos. 

Na sequência veremos o Estado como uma instituição social, as estruturas dos poderes constituídos e a 

Constituição. 

 O Estado é essencialmente um agente de controle social. Diferente de outras instituições como 

a família e a igreja que exercem o controle sobre os seus membros, o Estado tem o poder de regular as 

relações entre todos os membros da sociedade. O Estado tem três componentes importantes: 

 Território, que constitui a base física e geográfica, sobre a qual exerce sua jurisdição; 

 População, composta pelos habitantes do território; 

 Instituições Política, entre estas sobressaem os poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário. 

Art. 1
o
 A soberania popular é exercida por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com 

valor igual para todos, nos termos desta Lei e das normas constitucionais pertinentes, mediante: 

I – plebiscito: é convocado com anterioridade a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao 

povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido. 

II – referendo: é convocado com posterioridade a ato legislativo ou administrativo, 

cumprindo ao povo a respectiva ratificação ou rejeição.   

III – iniciativa popular: consiste na apresentação de projeto de lei à Câmara dos Deputados, 

subscritos por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos pro cinco 

Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles. 

Filme: V de Vingança 

O filme retrata a Inglaterra dominada por um Estado Totalitário que usa mídia para transmitir a sua 

ideologia e perseguir as pessoas que pensavam diferentes. 
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Estado e Nação 

Embora parecido, o significado é distinto. Quando nós referimos à nação, falamos de um 

conjunto de pessoas ligadas por laços permanentes de valores, idioma e costumes, aspectos não 

restritos a um país ou a um território. Podemos falar da uma nação indígena no interior do Brasil, que 

se reconhece mais como indígena do que como brasileiro, ou da nação árabe que engloba vários 

países. 

Os três poderes 

O Estado possui três poderes constituídos, o executivo que é incumbido de executar as leis e gerir 

a máquina governamental. Ele é o responsável pelas forças armadas, como afirma Max Weber, o 

direito ao uso legítimo da violência, para fazer cumprir a lei; o legislativo que tem por função elaborar 

leis e fiscalizar os demais poderes; e o judiciário, responsável pela distribuição da justiça e pela 

interpretação da constituição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Executivo municipal 

formado por prefeitos; 

Estadual por governadores; e 

Federal por presidente. Todos 

eleitos pelo voto direto para 

um mandato de quatro anos. 

Escolhem ministros ou 

secretários, indicam os 

dirigentes das estatais, os 

juízes das instâncias 

superiores e os diplomatas.  

Legislativo constitui-se 

no âmbito municipal de 

vereadores; Estadual de 

deputados estaduais e 

distritais; e Federal de 

deputados federais e 

senadores. Todos eleitos 

pelo voto direto. Com 

exceção dos senadores que 

tem um mandato de oito 

anos os demais têm um 

período de mandato 

semelhante ao executivo. 

 

Judiciário é constituído por 

juízes e promotores. No âmbito 

regional são constituídos por 

concursos públicos, tanto 

juizados como promotorias. No 

âmbito estadual temos os 

desembargadores que são 

indicados pelos governadores, e 

nas instâncias superiores há os 

tribunais federais, com juízes 

indicados pela presidência da 

república. 

Poder Paralelo 
 

Mais uma vez o poder paralelo das facções criminosas tenta intimidar as forças de segurança e a população 

de Santa Catarina com uma onda de ataques que se espalhou por 34 cidades desde o dia 26 de setembro. 

Ônibus, bases policiais, casas de agentes públicos, prédios do governo e veículos particulares estão entre os 

alvos das ações criminosas. Esta é a terceira onda de ataques no Estado e já contabiliza 98 atentados num 

total de 119 ocorrências até a última quarta-feira. Assim como nos ataques ocorridos em 2013, a ordem para 

as ações criminosas partiu de dentro dos presídios, mais precisamente da Penitenciária Federal de Mossoró, 

no Rio Grande do Norte, para onde foram transferidos alguns presos quando dos ataques em 2012.            

 Essa onda de violência já ocorreu também em São Paulo, atingindo principalmente policiais 

militares, com saldo de 80 mortos e 50 feridos. É um fato que se repete de tempo em tempo; mudam-se os 

alvos e os lugares, mas o objetivo permanece o mesmo: mostrar a força do crime organizado e o poder 

paralelo que existe dentro dos presídios. 
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Estado e Governo 

 O Estado é uma entidade abstrata, que não tem um “querer” ou “agir” próprio, é gerido por um 

grupo de pessoas formando um governo, que vai governar através do executivo com poderes políticos 

instituídos. Os governos tem um caráter transitório, enquanto que o Estado é permanente. Os governos 

são formados por meio dos eleitos para o executivo, de quatro em quatro anos. Assim como os 

pretendentes ao legislativo, para concorrer ao executivo os cidadãos devem atender a alguns critérios 

como idade, domicílio eleitoral, obrigações civis, e, principalmente, devem estar filiado a um partido 

político para concorrer cargos eletivos nas eleições. 

 Uma forma de compreender a diferença entre Estado e Governo, é por meio das políticas 

implantadas. Por exemplo, “Política de Estado” e “Política de Governo”. A “política de governo” 

tem o tempo de duração do mandato do ocupante do cargo. Já a “política de Estado” é permanente, 

independente de quem esteja ocupando o cargo público. Para que uma política de Estado se efetive, ela 

precisa ser aprovada pelo legislativo.  

 

Partidos Políticos 

 Você já deve ter ouvido 

falar em diversas siglas de partidos 

políticos, mas talvez não conheça o 

significado, seus objetivos ou suas 

ideologias. Segundo a definição de 

Weber, partido político é uma 

associação, com um fim deliberado, 

objetivos, ideais e um plano de 

atuação para obtenção de poder 

político. Os partidos políticos 

surgiram com a emergência da 

democracia moderna, e os primeiros 

surgem nos Estados Unidos e na 

Europa em meados do século 

XVIII, em torno de interesses de 

classes, seja profissional, geográfica 

ou interesses econômicos.  

 Em um artigo sobre o 

“Ensaio sobre a participação 

Herdeiros políticos são eleitos para Assembleia. 

O resultado das eleições para o legislativo estadual e para 

a Câmara federal mostrou que o caráter hereditário continua sendo 

um forte traço da política paranaense. Entre os candidatos eleitos 

estão Requião Filho (PMDB), filho do senador Roberto Requião 

(PMDB); Bernardo Ribas Carli (PSDB), irmão do ex-deputado 

Luiz Fernando Ribas Carli Filho e sobrinho do também deputado 

estadual eleito Plauto Miró (DEM); Alexandre Curi (PMDB), neto 

do ex-deputado Aníbal Khury. 

E a lista segue com Pedro Lupion (DEM), filho do 

deputado federal Abelardo Lupion (DEM); Maria Victoria (PP), 

filha do deputado federal eleito Ricardo Barros (PP) e da vice-

governadora eleita Cida Borgheti; Felipe Francischini (SD), filho 

do deputado federal eleito Delegado Francischini (SD). 

Tiago Amaral (PSB), filho do ex-deputado Durval Amaral; 

Evandro Junior (PSDB), neto de Hermas Brandão; Anibelli Neto 

(PMDB), filho do ex-deputado Antônio Anibelli; Paulo Litro 

(PSDB), filho da também deputada estadual Rose Litro (PSDB); 

Alexandre Guimarães (PSC), filho do prefeito de Campo Largo 

Affonso Guimarães (PT) e Artagão Junior (PMDB), filho do 

presidente do Tribunal de Contas do Estado, Artagão Mattos de 

Leão. André Bueno filho do prefeito de Cascavel Edgar Bueno. 

Já entre os eleitos para a Câmara dos Deputados, João 

Arruda (PMDB) é sobrinho do senador Roberto Requião (PMDB); 

Zeca Dirceu (PT) é filho do ex-deputado federal José Dirceu e 

Marcelo Belinati (PP) é sobrinho do ex-deputado Antonio 

Belinati. Já o governador Beto Richa é filho do ex-governador 

José Richa. 
http://www.bemparana.com.br/noticia - acessado em 15/10/2014 

 

http://www.bemparana.com.br/noticia
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política” Hingridy F. Caliari problematiza a participação da juventude em partidos políticos, e conclui 

que o interesse dos jovens na participação tem origem no recinto familiar motivada pelos pais, avós, 

tios, etc., e, geralmente são essas famílias que podem oferecer ao filho uma situação confortável. Em 

contrapartida a grande maioria dos jovens começa a trabalhar cedo, geralmente oito horas por dia, o 

que leva a uma desmotivação, o que ajuda a explicar a pouca participação da juventude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita à câmara de vereadores. 

Com o objetivo de aproximar os alunos do parlamento, para conhecer as atividades dos vereadores, 

as comissões parlamentares, os processos decisórios, fiscalizatórios e a construção das leis. 

Reforçando os laços de cidadania no reconhecimento da existência da casa legislativa. Palestra 

com um vereador. 

 

Atividade 

1 – Selecione um partido político e descreva a ideologia. 

 

2 – Quais são as funções dos três poderes? 

 

3 – Quais são as formas de participação direta dos cidadãos? 

 

4 – Explique a diferença entre política de Estado e política de governo. 

 

5 – Elaborar um texto destacando o que lhe chamou a atenção na visita a Câmara de 

Vereadores. 
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Política, participar ou ignorar? 

Neste capítulo vamos falar sobre o comodismo político ou a apatia política. Você já 

dever ter ouvido estas expressões: “Política não se discute”; “Na política só tem corrupto”; 

“As pessoas que entram na política se deixam corromper”; “A pessoa é honesta até entrar na 

política”; “Político só aparece de quatro em quatro anos”, etc. O que há por trás destes 

comentários? Muitas vezes nós reproduzimos discursos, sem refletirmos sobre o assunto. 

Quando aceitamos, ou concordamos com o que foi dito acima, nós estamos aceitando ou 

legitimando as atuais práticas políticas colaborando para que permaneçam como estão. 

O poema de Berthold Bresch “O Analfabeto Político”, faz críticas ao comodismo das 

pessoas, mostrando as consequências dessa indiferença em relação à política: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No poema Bresch faz uma forte crítica à postura das pessoas frente às questões 

políticas, como se a esfera da política fosse totalmente dissociada da esfera pessoal, onde o 

Capítulo 4 

Berthol Bresch: “O Analfabeto Político”. 

O pior analfabeto é o analfabeto político. 

Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. 

Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do 

sapato e do remédio dependem das decisões políticas. 

O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a 

política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce à prostituta, o menor 

abandonado, e o pior de todos os bandidos que é o político vigarista, o pilantra, 

corrupto e lacaio dos exploradores do povo. 

Nada é impossível de mudar. 

Desconfiai do mais trivial, na aparência do singelo. 

E examinai, sobretudo, o que parece habitual. 

Suplicamos expressamente: Não aceitei o que é de hábito como coisa natural, pois em 

tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, 

de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural nada deve parecer 

impossível de mudar. 
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sujeito se encontra. Ao mesmo tempo faz um 

alerta para a maneira como deve se comportar 

frente ao que parece trivial. 

 

Voto obrigatório 

Se o voto não fosse obrigatório, a 

população iria às urnas depositarem o seu voto? A 

Constituição Federal torna o sufrágio obrigatório e 

universal.  

Os defensores da obrigatoriedade do voto 

afirmam que: o voto é um dever cívico; uma forma 

de levar a maioria dos eleitores a participar do 

pleito; o atual estágio da democracia não permite o 

voto facultativo; a obrigatoriedade é uma forma de 

exercício político, etc.  

Os defensores do voto facultativo afirmam 

que: o voto é um direito não um dever; na maioria 

dos países desenvolvidos o voto não é obrigatório; 

a obrigatoriedade do voto por si só não contribui 

para gerar indivíduos politicamente evoluídos; a 

quantidade de votos branco, nulos e abstenções é 

indício do descontentamento com obrigatoriedade 

do voto. 

Um fato importante a ser analisado referente à obrigatoriedade do voto é observar que, 

em países como os Estados Unidos com uma democracia consolidada, o voto é facultativo, e 

um grande número de eleitores não comparece, e nem por isso o sistema representativo passa 

por crise. Ao passo que, em regimes considerados totalitários como a Coreia do Norte, o voto 

é obrigatório, na qual, a totalidade dos eleitores comparece, neste caso para legitimar o 

governo, sem nenhum compromisso com a prática democrática. Em outras palavras, a 

participação obrigatória ou total não pode ser entendida exclusivamente como sinônimo de 

democracia. 

 

Pacato Cidadão – Skank 

Oh! Pacato Cidadão! 

Eu te chamei a atenção 

Não foi à toa, não 

C'est fini la utopia 

Mas a guerra todo dia 

Dia a dia, não... 

E tracei a vida inteira 

Planos tão incríveis 

Tramo a luz do sol 

Apoiado em poesia 

E em tecnologia 

Agora à luz do sol... 

Pacato Cidadão! 

É o Pacato da Civilização 

Pacato Cidadão! 

É o Pacato da Civilização... 

Pra que tanta TV 

Tanto tempo pra perder 

Qualquer coisa que se queira... 

Pra que tanta sujeira 

Nas ruas e nos rios 

Qualquer coisa que se suje 

Tem que limpar... 
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A participação política e a Constituição Federal 

A atual Constituição Federal brasileira foi criada em 1988, pela assembleia 

constituinte, um grupo de deputados eleitos exclusivamente para esse fim, a qual se buscou 

criar um conjunto de leis que regessem a vida em sociedade. Desde a sua criação a Carta 

Magma sofreu diversas emendas constitucionais, como por exemplo, a emenda constitucional 

nº20/1998 que criou o fator previdenciário limitando o valore recebido pelos aposentados. É a 

Constituição Federal que garante a liberdade de participação política, seja através de um 

partido político, bem com em qualquer agremiação social. 

 

 

 

 

 

 

 

Na Constituição Federal encontraremos ainda um amparo legal, jurídico, no entanto, 

desconhecido ainda pela maioria das pessoas. Direitos que muitos possuem, e que não são conhecidos, 

e para diversos segmentos da sociedade, preferem que continue assim, como forma de garantir a 

continuidade dos privilégios. Há quem defenda uma nova constituinte, justificando que, a atual foi 

feita no final da década de 1980 dentro de um contexto histórico, social e econômico bem diferente do 

que vivemos hoje, prova disso são os diversos estatutos criados para dar conta de lacunas deixada pela 

Constituição Federal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para 

instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 

individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 

como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 

harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das 

controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República 

Federativa do Brasil.” (Preâmbulo da Constituição Federal de 1988). 

 

Constituição de 1824: Primeira Constituição brasileira, promulgada por dom Pedro I. 

Constituição de 1891: Primeira Constituição republicana. 

Constituição de 1934: Institui o voto feminino, trata da legislação trabalhista e obrigatoriedade da 

educação infantil. 

Constituição de 1937: Outorgado por Vargas, suspende direitos civis e mantém direitos sociais. 

Constituição de 1946: Retorno das liberdades civis. 

Constituição de 1967: Sob o governo militar, amplia os poderes do executivo. 

Constituição de 1988: Constituição cidadã. 
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Na sequência um fragmento da Constituição Federal que trata dos direitos e deveres 

individuais e coletivos importante para a participação política: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

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

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

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

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano 

material, moral ou à imagem; 

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos 

cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias; 

VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e 

militares de internação coletiva; 

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica 

ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a 

cumprir prestação alternativa, fixada em lei; 

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença; 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do 

morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, 

por determinação judicial; 

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das 

comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que 

a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal; 

(Lei nº 9.296, de 1996). 
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 Vimos ai os mecanismos que garante a participação dos sujeitos na sociedade, no 

entanto, existe uma percepção de que a política é algo fora da esfera social, como se não 

houvesse conexão entre o que é decidido na esfera política com vida social dos indivíduos. Ao 

problematizar a indiferença política, podemos ser levados a acreditar que o indiferente não 

causa influência na sociedade, ao contrário disso, Antonio Gramsci afirma que a indiferença 

pode atuar poderosamente na história, pode atuar passivamente, mas atua. Ao tratar as 

questões políticas com indiferença, de certa maneira há uma contribuição dos indiferentes 

para que as mesmas pessoas se perpetuem no poder. Muito das coisas acontece, não tanto 

porque alguns querem que aconteça, mas porque a maioria dos sujeitos abdica de sua vontade 

de participar, e assim permitindo que aconteça. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

O pensador Michel Foucault escreveu uma série de livros, abordando diversos temas, e 

neles problematiza as relações sociais e implicitamente a questão poder. O poder como força 

para influenciar o outro em sua decisão, em seu comportamento, etc. Segundo o autor, muitas 

pessoas acreditam que o poder está localizado em alguma instituição, é algo natural de alguns 

ou ainda a investidura pelo posto que determinados indivíduos ocupem como se fossem 

guardiões do poder. Segundo o pensador, o poder também está difuso na sociedade, faz parte 

Os Indiferentes - Antonio Gramsci. 

Viver significa tomar partido; 

Indiferença é abulia, parasitismo, covardia, não é vida. Por isso odeio os indiferentes; 

A indiferença é o peso morto da história. É a bala de chumbo para o inovador; 

A indiferença atua poderosamente na história. Atua passivamente, mas atua; 

Indiferença é a fatalidade; é aquilo com que não se pode contar; é aquilo que confunde os 

programas, que destrói os planos mesmo os mais bem construídos; é a matéria bruta que se revolta 

contra a inteligência e a sufoca; 

Alguns choramingam piedosamente, outros blasfemam obscenamente, mas nenhum ou poucos 

põem esta questão: se eu tivesse também cumprido o meu dever, se tivesse procurado fazer valer a 

minha vontade, o meu parecer, teria sucedido o que sucedeu?. 

Odeio os indiferentes também, porque me provocam tédio as suas lamúrias de eternos 

inocentes. 

Peço contas a todos eles pela maneira como cumpriram a tarefa que a vida lhes impôs e impõe 

quotidianamente, do que fizeram e, sobretudo do que não fizeram. 

 

http://blogdovelhocomunista.blogspot.com/2010/08/os-indiferentes.html
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das relações sociais entre os sujeitos, e todas as pessoas deveriam tomar consciência desse 

poder, o que poderiam ajudar a transformar a sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades 

1 – Faça uma releitura do poema de Berthold Bresch “O Analfabeto Político”, e com 

base no tom crítico do autor, elabore um poema fazendo uma crítica a algum setor da 

sociedade que você perceba injustiça. 

2 – De acordo com Antonio Gramsci como os indiferentes atuam na sociedade? Cite um 

exemplo prático de indiferença social. 

3 – O que é poder e como ele atua na sociedade segundo Michel Foucault? 
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