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                                                                                                                                                                                            BBLLOOCCOO  11  --  UUPP  22  --  MMÓÓDDUULLOO::  TTRRAABBAALLHHOO 
            
 
 
 
 
  
 

 
Quando tudo começou 

“Porque ouvistes as palavras da tua mulher e comeste o fruto da árvore (...) só arrancarás alimento à custa de penoso trabalho, 
em todos os dias de tua vida. (...) Comerás o pão com o suor do teu rosto...”. 

(Extraído de: Gênesis, 3:17-19) 
 

 

 
A vida diária nos primeiros tempos 

 
Uma corrente sazonal segue seu leito gentilmente através da planície aluvial no lado leste do gigantesco lago. Acácias altas 

alinham-se ao longo das margens da corrente sinuosa, projetando sombras bem-vindas que protegem do sol tropical. Na maior parte do 
ano o leito da corrente permanece seco, mas chuvas recentes nas colinas ao norte estão abrindo seu caminho em direção ao lago, 
fazendo a corrente aumentar de volume lentamente. Por umas poucas semanas, a planície aluvial tem estado flamejante por causa das 
cores contra a terra alaranjada e baixos arbustos de acácia parecendo nuvens revoltas. A estação chuvosa é iminente. 

 
Aqui, em uma curva da corrente, vemos um pequeno agrupamento humano, cinco fêmeas adultas e um aglomerado de crianças 

e jovens. Eles são de estatura atlética e forte. Estão conversando alto, alguns deles trocam observações sociais óbvias, alguns discutem 
os planos para o dia. Mais cedo, antes do nascer do Sol, quatro machos adultos do grupo haviam partido em busca de carne. O papel 
das fêmeas é coletar alimentos vegetais, que todos percebem ser o principal produto econômico em suas vidas. Os machos caçam, as 
fêmeas coletam; é um sistema que funciona espetacularmente bem para o nosso grupo e por tanto tempo quanto qualquer um é capaz 
de lembrar-se. 

 
Ao entardecer, o acampamento no meio da corrente fervilha novamente, as três mulheres retornaram com suas peles de animal 

carregadas de bebês e comida, inclusive alguns ovos de pássaros, três pequenos lagartos e – um deleite inesperado – mel. Felizes com 
seus próprios ganhos, as mulheres especulam sobre o que os homens trarão. Muitas vezes, os caçadores retornam de mãos vazias. 
Isto faz parte da natureza da caça. Mas quando o acaso favorece seus esforços, a recompensa pode ser grande, e certamente é 
louvada. 

 
(...) Em breve, o som distante de vozes que se aproximam avisa às mulheres que os homens estão retornando. E, a julgar pelo 

tom de excitação na conversação destes, eles estão retornando após terem sido bem sucedidos.  
                                        Adaptado: Richard Leakey. A Origem da Espécie Humana. Rio de Janeiro, Rocco, 1995, pp.79-82. 

 
 
 

Corrente sazonal: Corrente periódica, refere-se à intensidade das águas da chuva em períodos de 

seca e de cheia. 

Planície aluvial: Terras planas às margens dos rios, ricas em húmus (de aluvião: a flor da terra); fertilizantes 

naturais resultantes de detritos orgânicos e minerais, trazidos pela correnteza das águas.  

Flamejante: Brilhante, avermelhado, cor de flama (cor de fogo), escarlate.  

 
Por que trabalhamos? Quem inventou o trabalho? 

Desde quando foi necessário trabalhar?   
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Para responder à primeira questão proposta – “Por que trabalhamos?” - você teve a 

oportunidade de conhecer dois textos. Após a leitura, você deve ter percebido a necessidade do 

trabalho para a sobrevivência humana. Mas o trabalho não é exclusividade de homens e mulheres. 

Todos os seres vivos realizam tarefas para a defesa da vida.  

Esta constatação foi chamada pelo naturalista Charles Darwin de “Teoria da Seleção Natural”, 

que tem a preocupação de explicar como os seres vivos se adaptam. O que diferencia o ser humano 

de outros animais na luta pela sobrevivência é a capacidade de poder planejar em relação aos 

perigos naturais e sociais. Tal capacidade de reflexão está relacionada à inteligência, à fala, à 

sociabilidade e, principalmente, à cultura. Este conjunto de elementos proporcionou ao ser humano a 

capacidade de, aos poucos, ir se distanciando de ações instintivas para adquirir conhecimentos 

históricos, ricos em dados numéricos, qualitativos, lingüísticos e geográficos. Mas em que momento 

ocorreu a necessidade de o homem “comer o pão com o suor do próprio rosto?” E a mulher, ela não 

trabalhava?  

No segundo texto, você deve ter verificado que homens e mulheres desempenhavam papéis 

sociais diferenciados. Enquanto os homens saíam para caçar, as mulheres ficavam no acampamento 

para cuidar das crianças e dos idosos. Além da tarefa de mães, elas arrancavam frutos e raízes. Os 

homens se dedicavam à caça, que necessitava de um espaço muito mais amplo que o do 

acampamento. Eles vão onde estiver a sua presa. Isto requer dias de espera pela combinação de 

estratégia do grupo de caçadores em busca do abate do animal. As mulheres também não tinham 

vida fácil: além da gravidez e do aleitamento, elas cuidavam de todo o acampamento. Era necessário 

deitar acampamento à margem de um rio até que o clã se retirasse em busca de novas 

oportunidades climáticas e periódicas de caça.  Esta divisão de tarefas, masculina (os homens 

caçam) e feminina (as mulheres tomam conta do acampamento) proporcionou o primeiro princípio 

econômico: a Divisão Natural do Trabalho. Se não fosse por ela, a humanidade teria se perdido, 

pois as crianças não sobreviveriam aos longos dias de retirada em busca de alimentos e os idosos 

não resistiriam para poder contar as experiências acumuladas.  

 

 

 

 

 

 
Divisão Natural do trabalho 

 
 
Fonte: BARBOSA & MANGABEIRA, A Incrível 
História dos Homens e  suas Relações Sociais, 
Petrópolis, 4 ed. Vozes, 2001. 
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Fonte: Atividades de História – Apostila  5. ª Série (Colégio Pedro II), Rio de Janeiro, 1999   
Autores: Ana  de Oliveira e Luiza Lamego 

 
Para você entender melhor este período histórico, leia o quadro-síntese abaixo: 

 
Quadro-síntese I: Período do Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada 

TEMPO     GRUPOS HUMANOS                CARACTERÍSTICAS 
 
3.000 000 / 15.000 anos a.C. 

 

� Homo erectus  

 

 

 

 
� Os grupos eram nômades. 
�  Eram caçadores, pescadores e 
coletores.  
� Neste período faziam o uso da 
pedra lascada e obtiveram o controle 
do fogo.  

 

 

 

 

 

 

                   
  

            Fonte:  Leroi-Gourhan.  O Gesto e a Palavra  
São Paulo: Edições 70. 2002  

 
 

Neste período, alguns grupos fixaram-se às margens de grandes rios, tornando-se sedentários, 

em função da descoberta da germinação das sementes pelas mulheres, possibilitando os homens a 

 

“A capacidade de raciocínio, conjugada 
com uma mão apropriada para o 
trabalho, distanciou o ser humano de 
antropóides simiescos”.  
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trocar as atividades de coleta, caça e pesca, pelo trabalho de preparação da terra para as plantações 

e criação de animais. Trata-se do início da primeira revolução econômica da humanidade: a 
Revolução Agrícola, que se consolida no Período do Neolítico ou Idade da Pedra Polida.   

Vamos dar uma espiada mais cuidadosa neste período, através do quadro-síntese: 

 
Quadro-síntese II: Período do Neolítico ou Idade da Pedra Polida 

TEMPO     GRUPOS HUMANOS                CARACTERÍSTICAS 
 

15.000  /  
6000 a. C. 

 
� Homo-sapiens 
sapiens 

 
� O Clima da Terra se define melhor sem as 
glaciações. Este período define o fim do nomadismo 
e marca o início da sedentarização humana. 
Acentua-se a divisão sexual do trabalho: Homens 
preparam a terra, criam animais, fabricam tijolos 
(adobes) e armas. Caçam e pescam. As mulheres 
cuidam dos filhos e dos idosos, cultivam as plantas, 
fazem as colheitas e fabricam artesanatos. É neste 
período que ocorre a invenção da roda, do arado,  
aparecem os primeiros objetos de metal e surgem as 
aldeias.  

 

Você pode verificar que alguns elementos naturais tiveram uma grande contribuição para o 

desenvolvimento cultural da humanidade. A necessidade da água, de um bom solo para o cultivo e 

criação de animais e, principalmente, da estabilidade climática.  Tudo vai de vento em popa: homens, 

mulheres, idosos e crianças têm tudo para viver em paz... Contudo, a bonança criou algo que deveria 

ser positivo: a sobra da produção, que também pode ser chamada de excedente.  

A sobra não é resto, muito ao contrário, é ganho. Quem ficará com ela? Será que ela pertence a 

todos? Neste momento se cria um novo princípio econômico: a Divisão Social do Trabalho.  Através 

deste princípio, ficou estabelecido que todos trabalham para suprir suas necessidades, mas somente 

alguns, os mais privilegiados, é que poderiam possuir a sobra dos alimentos (ou excedente).  

 

Este princípio, que não é igualitário, criou várias camadas sociais. A partir de então, todo 

agrupamento humano, que tenha se fixado em um solo rico para produzir mais do que o necessário 

para a sua sobrevivência, tornou-se desigual.  À medida que cresciam em tamanho populacional as 

necessidades de produção aumentavam e, portanto, tinham que desenvolver mais trabalho para 

sustentar as camadas sociais que não trabalhavam. Quanto mais se produzia, mais diferenciado 

tornavam-se os grupos.  

 

Vamos dar mais uma conferida no quadro-síntese, para você entender outro período da História 

que explica bem esta nossa conversa: 
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Quadro-síntese 3:  Idade dos Metais 

TEMPO GRUPOS HUMANOS CARACTERÍSTICAS 
 

6000 / 4.500 a. C. 
 

� Homo-sapiens sapiens 
 

� Ocorre o aperfeiçoamento da 
metalurgia (ferro e do bronze) e da 
agricultura.  
� Surgem  as primeiras aldeias e vilas.  
� Surgem as primeiras cidades nas 
planícies férteis, às margens dos 
grandes rios, que darão origem às 
grandes civilizações da Antiguidade.    

                          

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
      
 

Fonte: Atividades de História – Apostila  5. ª Série (Colégio Pedro II),                      
                                                           Rio de Janeiro, 1999 . Autores: Ana  de Oliveira e Luiza Lamego 
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Os grupos humanos se dividiram em função deste poder econômico, ou seja, quem controla o 

excedente passa a ter o controle sobre todos.  É a partir deste princípio que vão aparecendo as 

camadas sociais elevadas: chefes, reis, sacerdotes, imperadores, que possuíam muito poder. E as 

camadas sociais menos privilegiadas: camponeses, servos, escravos, trabalhadores que possuíam 

pouco ou nenhum poder.   

Observe o mapa abaixo e veja onde se localizavam as primeiras sociedades agrárias:  

 

 
Legenda: 
 

África  
1. Egípcios 

     

Ásia 1. Chineses 2. Hindus 3. Persas 4. Mesopotâmios 5. Fenícios 6. Hebreus 

Europa 1. Gregos 2. Romanos     

América 1. Astecas 2. Maias 3. Incas    

 
Fonte: Atividades de História – Apostila  5. ª Série (Colégio Pedro II),  Rio de Janeiro, 1999 .  

Autores: Ana  de Oliveira e Luiza Lamego 
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1. Com base no texto e nas discussões em sala de aula, responda:  

� Por que trabalhamos? 

� Desde quando trabalhamos? 

� Destaque os motivos que levaram os agrupamentos humanos estabelecerem: a   

         Divisão Natural do Trabalho e a Divisão Social do Trabalho 

 

2. Elabore um desenho que ilustre o texto A vida diária nos primeiros tempos, da página 01. 

 

3. Atualmente existem atividades de coleta (extrativismo), importantes para o desenvolvimento 

econômico de determinadas cidades e países. Pesquise algumas destas atividades e o seu 

impacto para o meio ambiente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                SUGESTÕES DE ATIVIDADES   



 10 

BBLLOOCCOO  11    --    UUPP  22    --    MMÓÓDDUULLOO::  PPRROOPPRRIIEEDDAADDEE 

            
 
 
 
  
 

Vamos propor a você um pequeno exercício de imaginação... Seria possível  eliminar da língua 

portuguesa o verbo ter ou os pronomes possessivos?  Não vale substituir por outras palavras com o 

mesmo significado.  

E então? Difícil, não é? As palavras existem porque precisamos delas para comunicar  nossos 

pensamentos, nossas ações...   

E na nossa sociedade a idéia de ter um bem, ser proprietário de alguma coisa é muito  

marcante.  

A propósito, ao comprar uma mercadoria, automaticamente nos fazemos proprietários dela. 

Cabe destacar que diferente de se ter a propriedade de um bem, é ter a posse desse bem.  Quando 

alugamos uma casa, não nos tornamos donos dela, mas  ao assinarmos o contrato de locação 

passamos a ter o direito de uso dessa casa.  Vejamos o que diz o dicionário: 

 

  

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

A propriedade de imóveis, empresas, carros, bancos, terras, fazendas são reconhecidas e 

registradas oficialmente com documentos pelo Estado. Já a propriedade dos objetos de uso pessoal, 

como uma roupa ou caderno, é reconhecida pelo fato de pertencer a alguém, situação aceita pelas 

demais pessoas. Existem tipos diversos de propriedade, cada uma com suas características próprias. 

A Constituição Brasileira de 1988 garante o direito à propriedade, de maneira geral, mas faz distinção 

entre elas. Dentre outras, cita a  propriedade pública, a  propriedade coletiva e a propriedade 
privada. E é sobre elas e suas características que estudaremos aqui.  

 

PROPRIEDADE (do Lat. Proprietate)  - aquilo que é pertença legítima de alguém ou sobre que alguém 
tem direito pleno; 

POSSE (do Lat. Posse) -  retenção ou fruição de uma coisa ou direito; estado de quem possui ou frui 
uma coisa em seu poder; 

http://www.priberam.pt/dlpo/definir_resultados. Acessado em 23/11/2008 

 
O que é meu?   O que é seu?  O que é dele? 

 O que é vosso?  O que é nosso? 
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Propriedade privada 
 

                A novidade 
 

A novidade veio dar à praia 
Na qualidade rara de sereia 
Metade o busto de uma deusa maia 
Metade um grande rabo de baleia 
 
A novidade era o máximo 
Do paradoxo estendido na areia 
Alguns a desejar seus beijos de deusa 
Outros a desejar seu rabo pra ceia. 
 
Ó mundo tão desigual 
Tudo é tão desigual 
De um lado este carnaval 
De outro a fome total 
 
E a novidade que seria um sonho 
O milagre risonho da sereia 
Virava um pesadelo tão medonho 
Ali naquela praia, ali na areia 
 
A novidade era a guerra 
Entre o feliz poeta e o esfomeado 
Estraçalhando uma sereia bonita 
Despedaçando o sonho pra cada lado. 

  
Música: Herbert Vianna/Bi Ribeiro/ João Barone  e  letra: Gilberto Gil 

 
   

Ao analisarmos a definição de propriedade como “direito exclusivo que uma pessoa física ou 

jurídica tem sobre determinado bem”, podemos associá-lo, perfeitamente, ao mundo em que vivemos, 

onde esta noção está integrada. Mas será que esta noção de propriedade corresponde à realidade de 

todos os povos atuais? E ao longo da Historia, em diferentes tempos e espaços, esta noção sempre 

foi a mesma? 

         Em diferentes grupos sociais, de ontem e de hoje, a idéia que indivíduos ou grupos  são 

os donos de algumas coisas acabou sendo aceita no dia-a-dia. Os homens das sociedades mais 

simples possuíam seus instrumentos de trabalho, suas roupas, suas armas. Entretanto, o que se 

transformou no desenvolvimento das sociedades mais complexas foi a quantidade de propriedades, e 

de coisas que podiam virar propriedade de alguém: animais, terras, água, matas e até pessoas (no 

caso lamentável da escravidão). 
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Em 1854, o cacique Seatle enviou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Franklin 

Pierce, que desejava comprar uma imensa faixa de terra de sua tribo. A carta tornou-se famosa como 

um documento de profundo amor e respeito pela natureza. Leia, a seguir, trechos desta carta:  

 
A Terra é Sagrada 

 
Como podeis vós comprar ou vender o céu, o calor, a terra? A idéia nos parece estranha.  Se nós possuímos a frescura do ar e 

os espelhamentos da água, de que maneira poderá V. Ex ª comprá-los? 
 
Cada pedaço desta terra é sagrado para meu povo. Cada espinho luminoso do pinheiro, cada rio areento, cada bruma nos 

bosques, cada clareira, cada zoeira de insetos é sagrado na lembrança e na vivência de meu povo. A seiva que corre nas árvores 
lembra meu povo.  Os mortos dos homens brancos esquecem onde nasceram, já que vão passear dentre as estrelas.  

 
Nossos mortos jamais esquecem esta terra magnífica, pois ela é a mãe do homem vermelho. Nós somos uma parte da terra e 

ela faz parte de nós. As flores perfumadas são nossas irmãs; o cervo, o cavalo, a grande águia são nossos irmãos. Assim, o Grande 
Chefe de Washington, mandado dizer que quer comprar nossa terra, está pedindo demais a nós. Manda o Grande Chefe dizer que nos 
reservará lugares onde poderemos viver confortavelmente entre nós. Ele será nosso pai e, nós seus filhos. Pensaremos, portanto, na 
vossa oferta de comprar nossa terra. Mas não será fácil. Pois esta terra,  para nós, é sagrada.  

 
http://www.pime.org.br/mundoemissao/indigenasterra.htm. Acessado em 23/11/2008 

 
 
          
Estudando o termo propriedade, normalmente associamos à idéia de propriedade privada, 

porque esta é a que mais caracteriza o mundo capitalista em que vivemos. No entanto, é importante 

lembrarmos que existe a propriedade pública, que são os bens que pertencem a um grupo social 

(toda a sociedade, por exemplo), como as praças, monumentos, parques, florestas. Lembramos, 

entretanto, que apenas parte do grupo administra estes bens comuns. Existem, ainda, propriedades 

coletivas, como as reservas indígenas e as terras remanescentes de quilombos que não pertencem 

ao Estado, mas também são de uso de um grupo social. A propriedade privada é, contudo, a que 

mais nos chama a atenção. Seria ela a responsável pelas desigualdades sociais? 

Sua origem está relacionada ao crescimento das populações. Em determinadas áreas, o 

desenvolvimento agrícola e a conseqüente melhoria nas condições de vida propiciaram este aumento 

populacional. Desta forma, a vida comunitária em que quase tudo era de todos foi desaparecendo, 

fazendo com que dentro destes grupos humanos, começassem a aparecer diferenças na apropriação 

dos bens produzidos, terras e recursos naturais. Às vezes, estas diferenças surgiam de problemas 

causados por fatalidades, como epidemias, secas, enchentes que tinham conseqüências desastrosas 

para algumas famílias e para outras, não. 

A propriedade privada tornou-se hereditária e isolou as pessoas, pois os que eram 

proprietários pensavam em resguardar e usufruir as suas propriedades, com os seus, sem se 

preocuparem com o entorno. 

Na propriedade privada, ser proprietário de um bem é ter, entre outros, o direito de excluir  outras 

pessoas da possibilidade de usar, ou consumir o bem; neste sentido, é um direito exclusivo. 
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Propriedade Coletiva 
 
                                    Cio da terra  (Milton Nascimento e Chico Buarque de Hollanda) 

 
Debulhar o trigo 
Recolher cada bago do trigo 
Forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão 
 
Decepar a cana 
Recolher a garapa da cana 
Roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel 
 
Afagar a terra 
Conhecer os desejos da terra 
Cio da terra, propícia estação de fecundar o chão. 

 

 

Houve um tempo em que os homens tudo dividiam. Era preciso, era necessário. Era a 

sobrevivência do grupo que estava em jogo. Nas épocas de abundância de alimentos, todos 

engordavam; nas épocas de escassez, todos emagreciam. Para os primeiros grupos que habitavam o 

planeta, não havia a idéia de propriedade da terra. Como era utilizada por todos, dizemos que a terra 

era propriedade coletiva do grupo. Com o tempo, foi surgindo a noção de território. O espaço 

ocupado por um grupo era considerado território dele, enquanto o habitasse. 

Eram nômades e mudavam de lugar em busca de alimentos, pois dependiam dos recursos que 

a natureza oferecia para sobreviverem. Com a invenção da agricultura, que provocou uma grande 

mudança no modo de viver dos homens, era preciso preparar a terra e esperar o tempo para a 

colheita. Assim, outras necessidades iam surgindo: casas para a proteção, utensílios para arar a 

terra, potes para guardar os grãos. O tempo de permanência no lugar, então, aumentou e muitos 

grupos se tornaram sedentários, passando a habitar, definitivamente, as terras que ocupavam.  

São chamadas propriedades coletivas os lugares onde todos os habitantes têm igual direito de 

usufruir as terras e nelas morar, mas não tem nenhum dono, pertencendo o título de propriedade à 

comunidade. Formas de propriedade coletiva existiram e continuam existindo nos dias de hoje. Em 

muitas partes do mundo, encontramos povos que se organizam com a propriedade coletiva da terra. 

Exemplo disso é a resposta que um chefe iorubá deu ao ser questionado sobre a propriedade de 

determinado vale:   

“Esta terra, eu acredito que pertença a uma grande família, da qual muitos 

membros estão mortos, alguns vivos, e a grande maioria ainda está por nascer.”  

 

É na forma de propriedade coletiva que as tribos indígenas brasileiras organizam o uso da terra, 

assim como os grupos remanescentes de quilombos. A Constituição de 1988 garante a posse e a 

demarcação destas terras.   
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Em relação aos povos indígenas, a Constituição estabelece em seu artigo nº 231 que as terras 

tradicionalmente ocupadas pelos índios são aquelas "por eles habitadas em caráter permanente, as 

utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais 

necessários ao seu bem-estar, e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus 

usos, costumes e tradições".  

Embora haja a garantia constitucional, a realidade ainda não contempla as necessidades de 

proteção e demarcação destas terras. Por exemplo, o prazo de cinco anos, após a promulgação da 

Constituição para a demarcação de todas as terras indígenas, há muito se esgotou.  

“Também aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas 

terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.”  

(Art.nº 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988)  

 O termo quilombo, contido no artigo constitucional, tem um significado mais amplo do que 

aquele que é utilizado nos livros de História e que tradicionalmente se refere a comunidades criadas 

por grupos de escravos fugidos.  

 

A expressão remanescente de 

quilombos visa a contemplar as 

comunidades que, nos dias de hoje, tendo 

ligações históricas com a população 

africana escravizada no Brasil, 

mantiveram-se relativamente distintas dos 

outros setores da sociedade brasileira por 

possuir uma organização social, 

sustentada pelo parentesco, pela memória 

e pela posse de  terra coletiva.  
 
 

 

 

Comunidade Quilombola na região de Itapecuru/Maranhão 

 

 
Um exemplo da luta dessas comunidades, para terem suas terras reconhecidas, é o dos 

moradores da Ilha da Marambaia.  
 

 
A Ilha da Marambaia fica localizada no litoral de Mangaratiba (RJ), em uma área considerada 

de segurança nacional e controlada por militares. Só se chega a ela por meio de barco da Marinha, 

com autorização prévia. 
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Era na Ilha da Marambaia que o "Breves" - senhor do café e do tráfico de escravos no Rio de 

Janeiro do século XIX - mantinha seus escravos para "engorda" antes de serem vendidos para outras 

fazendas. Os moradores da ilha contam que, pouco antes de morrer, "Breves" teria deixado toda ilha 

para os ex-escravos que ali permaneciam, sendo os atuais moradores, descendentes diretos destes. 

Como esta doação foi feita "só de boca", a família Breves não cumpriu o compromisso 

assumido pelo antigo proprietário e vendeu as terras da ilha para a União (Companhia Promotora de 

Indústrias e Melhoramentos). Ainda assim, as famílias negras permaneceram ali em posse pacífica até 

1939. Neste ano, a Escola de Pesca Darcy Vargas instalou-se na ilha, inaugurando um período de grande 

prosperidade. A partir de 1971, porém, depois de fechada a escola, a ilha passou à administração militar 

da Marinha e a comunidade começou a viver um período de mudanças drásticas.  

Segundo relatos dos moradores, a implantação dos serviços da Marinha na Ilha fez com que 

eles fossem proibidos de continuar cultivando suas roças de subsistência, de construir casas para os 

filhos ou mesmo de reformar ou ampliar as já existentes e perdessem os serviços públicos antes 

oferecidos, sem nenhum tipo de compensação por tais perdas. Sem contar a pressão psicológica 

constante a que eram submetidos, como uma forma de expulsão "branca". A partir de 1998, este 

método foi complementado pelas ações judiciais de Reintegração de Posse, que a Marinha move 

contra os moradores, alegando que seriam invasores da área. Sem apoio jurídico e, na sua maior 

parte, não alfabetizados, foram sendo expulsos. 

A Diocese de Itaguaí, por meio da Pastoral Rural, montou um primeiro dossiê sobre a situação 

daquelas famílias em 1998 e o enviou para várias autoridades.. O relatório produzido levantou claras 

evidências de que os ilhéus da Marambaia descendem, direta ou indiretamente, de famílias de 

escravos de duas fazendas da família Breves (e mesmo de fazendas anteriores a estas), tendo 

estabelecido uma posse plena e pacífica sobre a Ilha logo após a morte do Comendador Breves, em 

1889, e do abandono da Ilha por parte de sua família.” 

                   
 Fonte: Adaptado do dossiê Marambaia do  Observatório 

Quilombola de 08/03/2005 
 

Propriedade Pública 
Diferentemente da propriedade coletiva há a 

propriedade pública, em princípio pertencente a 

todos os cidadãos. Mas cabe ao Estado gerir, 

organizar a forma de uso e manutenção. É o 

caso das escolas e hospitais públicos. Ruas, 

praças, praias, florestas também são 

propriedades  públicas  que são administradas 

pelo governo.  

 

 
 

Fonte: correiogourmand.com.br. Acessado em 

05/12/2008 
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A construção e a administração das propriedades públicas no Brasil são organizadas pelas três 

instâncias de governo: a municipal, a estadual e a federal, como, por exemplo, escolas e hospitais.  

O Estado também possui propriedades, ligadas à produção de riquezas, as chamadas  

empresas estatais. Estas empresas podem estar associadas (ou não) a grupos privados.   

 

 
 
 
 
 

1. “As faixas de areia mais preservadas e vazias são um tentador convite aos banhistas que 

freqüentam a Ilha Grande. Nem sempre, no entanto, o desembarque ou a chegada por trilha é coisa 

fácil. Levantamento da Comissão de Meio Ambiente da Assembléia Legislativa do Rio (Alerj) sustenta 

que pelo menos três praias da região – Iguaçu, Aroeira e Ponta da Raposinha – estão privatizadas 

por proprietários de terrenos. O proprietário de um terreno costeiro não pode se apropriar da praia.” 

Você já tem informações suficientes para analisar  a notícia acima, publicada pelo jornal O 

Globo, em março de 2006, e explicar por que é ilegal a privatização das praias. 

 

2. Recorte de revistas e jornais exemplos de propriedades e depois as classifique de acordo 
com o seu tipo:  Propriedade Pública – Propriedade Privada. 

                SUGESTÕES DE ATIVIDADES   

 
Empresa estatal é um termo usado para designar empresas em que o governo detém parte ou todo o 

capital social e podem ser de dois tipos: 

� empresa pública: sua finalidade pode ser de atividade econômica ou de prestação de serviços 

públicos, cujo capital seja formado por capital formado unicamente por recursos públicos de 

pessoa de administração direta ou indireta. Pode ser Federal, Municipal ou Estadual., como por 

exemplo a Caixa Econômica Federal e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Comlurb. 

� sociedade de economia mista: uma sociedade na qual há colaboração entre o Estado e 

particulares, ambos reunindo recursos para a realização de uma finalidade, sempre de objetivo 

econômico. Entretanto, mais da metade das ações com direito a voto devem pertencer ao 
Estado. São exemplos a Petrobras e o Banco do Brasil. 
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BBLLOOCCOO  11    --    UUPP  22    --    MMÓÓDDUULLOO::  EESSTTAADDOO    

            
 
 
 
 
  

Desordem (C. Galvin e P. Miklos) 
Os presos fogem do presídio / Imagens na televisão / Mais uma briga de torcidas /  

Termina tudo em confusão / A multidão enfurecida / Queimou os carros da polícia /  

Quando estão fora de controle / Não são as regras exceção / Não é tentar o suicídio /  

Querer andar na contramão 

Quem quer, (quem quer), manter a ordem? 
Quem quer, (quem quer), criar desordem? 
Não sei se existe uma justiça / Nem quando é pelas próprias mãos / 

Nas invasões, nos linchamentos / Como não ver contradição?  /Não sei se tudo vai arder / 

Igual a um líquido inflamável / O que mais pode acontecer /  

Neste país, rico e, no entanto miserável / Em que prese isto sempre há, graças a Deus /  

Quem acredite no futuro 

Quem quer, (quem quer), manter a ordem? 
Quem quer, (quem quer), criar desordem? 
É seu dever manter a ordem / É seu dever de cidadão / Mas o que é criar desordem /  

Quem é que diz o que é ou não? / São sempre os mesmos governantes /  

Os mesmos que lucraram antes / Põe esperança lado a lado / À fila de desempregados / 

Que tudo tem que virar óleo / Pra por na máquina do estado 

Quem quer, (quem quer), manter a ordem? 
Quem quer, (quem quer), criar desordem? 

A palavra ESTADO tem origem no latim (status) e significa 

“estar firme”, “estabelecido”, “reconhecido”.  

 

ESTADO pode ser o particípio de verbo (estar), pode ser um substantivo, designando um 

espaço geográfico (uma unidade da federação, como o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de 

Pernambuco, o Estado do Amazonas) ou um conjunto de pessoas e entidades que controlam um país 

ou mesmo uma instituição: o Estado Maior das Forças Armadas, por exemplo. Por ter estes 

significados variados, é comum confundirmos Estado com governo ou com país.   

 
Estado, que palavra é esta?      O que é o Estado?  

 Como surgiu o Estado?     Estado, e eu com isso? 
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O ESTADO que abordaremos, aqui, é aquele relacionado ao controle, ao governo, ao poder e 

aos direitos, uma vez que o Estado dá conta das relações sociais que são expressas sob a forma dos 

direitos legalmente constituídos. 

 
O ESTADO É UMA COISA E GOVERNO É OUTRA. 
Para facilitar o entendimento, podemos dizer que Estado-nação é o conjunto formado pelos 

elementos governo + território + povo.  E que o governo  existe para administrar/organizar as 

riquezas, as instituições e as pessoas/cidadãos que vivem em um determinado território. 

 

Mas como surgiu o Estado? 
 

O Estado surgiu quando os primeiros grupos humanos, com a agricultura, trocaram o 

nomadismo pelo sedentarismo e passaram a ocupar um lugar determinado e delimitado para 

sobreviver.  

Ao experimentar as primeiras comunidades, mudanças importantes aconteceram. Vários grupos 

se fixando em áreas diferentes passaram a se preocupar com a defesa e com a manutenção de seus 

espaços. Apareceram então situações (instituições) novas como a propriedade privada, as famílias, 

os clãs e os grupos armados para a defesa e controle sobre as pessoas e sobre o espaço ocupado. 

Em outros termos, estabelecer a soberania sobre o território. Era o embrião do Estado que surgia. 

 

Outras transformações importantes aconteceriam, também, nas relações de poder. Enquanto 

nos grupos nômades estas relações eram baseadas na função que cada elemento desempenhava no 

grupo e para o grupo nas primeiras comunidades, com o surgimento da propriedade privada, aquelas 

relações passaram a ser exercidas com o objetivo de manter, e aumentar, o poder – político e 

econômico – dos grupos dominantes. Possivelmente com aquelas pessoas, que possuíam o poder 

(de informações e de armas), surgiram as primeiras experiências de Estado. 
Ao longo do processo histórico, as sociedades vão se transformando, tornando-se mais 

complexas, com novas demandas, novos questionamentos e novas instituições. Desta forma, os 

elementos dirigentes e possuidores do poder, se vêem obrigados, sob pena de perder o poder, a 

atualizar tanto a estrutura quanto o grau de necessidade e o funcionamento do ESTADO.  

 

Em outras palavras, quem controla o Estado sabe que é preciso defender as idéias de 

manutenção e de controle do ESTADO.  

 

O Estado, o que é que eu tenho a ver com isso? 
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Leia com atenção esta bela composição do teatrólogo Bertold Brecht. 

 
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 depende 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 a prostituta, o menor abandonado, e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, 
pilantra e corrupto.  
  

Bertold Brecht 

 

Até agora tratamos do tema ESTADO, observando duas situações fundamentais: uma, o 

Estado é uma criação humana e, por conseguinte, uma criação e produção cultural, sendo passível 

de sofrer alterações. A  outra é que há grupos que se apoderam do Estado, pois quem controla o 

Estado, controla o  poder. 

Vimos também que ESTADO, PODER E GOVERNO estão intimamente ligados e que, juntos, 

são responsáveis pela orientação e pelo controle da sociedade, quer dizer, da gente! 

Assim, quando falamos que não queremos saber de política (ou que política é só corrupção) 

estamos deixando nas mãos de outras pessoas o poder de decidir sobre nosso cotidiano. 

 

É importante perceber e lembrar que é o Estado o responsável pela manutenção dos direitos 

conquistados pela sociedade. Direitos como educação, saúde e segurança públicas só podem ser 

garantidos se o Estado for democratizado.  Por estas e por outras razões é que nos interessa muito o  

debate, sobre o funcionamento e a democratização do Estado. 

Em geral, quando falamos do governo, estamos nos referindo aos governantes, às pessoas que 

administram a estrutura do Estado. Estas pessoas, de tempos em tempos, são eleitas (ou indicadas) 

para exercerem suas funções de administrar, governar o Estado. 

 

Elegemos deputados federais e estaduais, senadores e vereadores para legislar, ou seja, 

elaborar as leis que regulam as relações entre os cidadãos. Elegemos também presidente, 

governadores e prefeitos para que executem, com base nas leis, as tarefas necessárias para o bem-

estar da sociedade. Os juízes, que não elegemos, cuidam para que a justiça seja cumprida. Eles 

julgam as ações tanto dos legisladores, quanto dos executores. O grupo de pessoas do Judiciário, do 

Legislativo e do Executivo formará o que chamamos de GOVERNO.  

 

Observe os quadros a seguir, eles ajudam a entender esta organização: 
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Distribuição dos três Poderes 

Poder/Esfera Federal Estadual Municipal 

Executivo 

(Executa as Leis) 

Presidente da República 

Vice-Presidente da República 

Ministros de Estado 

Governador 

Vice-Governador 

Secretários de Estado 

Prefeito 

Vice-Prefeito 

Secretários Municipais 

Legislativo 

(Elabora as Leis) 

Congresso Nacional: 

Câmara dos Deputados e 

Senado Federal 

Assembléia Legislativa  Câmara dos Vereadores 

Judiciário 

(Fiscaliza as Leis) 

Tribunais Superiores: 

Ministros e Juízes Federais 

Tribunais: 

Desembargadores e Juízes Estaduais 

ESTRUTURA DA FORMA DE GOVERNO PRESIDENCIALISTA 
NO BRASIL 

 
PODER EXECUTIVO 

 
PODER LEGISLATIVO 

 
PODER JUDICIÁRIO 

 

Presidente da República 

 
Câmara dos Deputados Federais 

e Senado 

STF 
(Supremo Tribunal Federal) 

e demais Tribunais de Justiça 

POVO 
 (Representado pelos Eleitos) 

Monarquia 

Formas de governo 

República 

 



 21 

 

Formas de Governo 
 

Forma de governo se refere à maneira como se dá a instituição do poder na sociedade e como 

se dá a relação entre governantes e governados. Um governo, quanto à forma, pode ser monárquico 

ou repúblicano. A monarquia é o governo de uma só pessoa e o poder é hereditário, já a república é o 

governo temporário e eletivo.  

Monarquia é a forma de governo na qual a chefia do Estado é um cargo vitalício e hereditário. 

Monarquia Absoluta é aquela em que todo o poder se concentra na pessoa do rei. Monarquia 

constitucional é aquela em que o rei só exerce o poder executivo, ao lado dos poderes legislativo e 

judiciário, nos termos de uma constituição escrita. Por exemplo: Bélgica, Holanda, Suécia e Brasil 

Império. Monarquia parlamentar é aquela em que o rei reina, mas não governa. Segundo a fórmula 

dos ingleses, o poder executivo é exercido por um Conselho de Ministros (Gabinete), responsável 

perante o Parlamento. 

Diferente da monarquia é a República, que pode ser aristocrática ou democrática. República 

aristocrática é o governo exercido por uma classe privilegiada, que se beneficia da condição de dirigente e 

estende este direito aos seus descendentes. Por exemplo, no Brasil houve um período denominado 

República Velha, ou a República dos Coronéis (1891-1930). Ali, o voto era aberto e restrito apenas aos 

homens alfabetizados, de maneira que os fazendeiros controlaram e monopolizaram o poder por várias 

décadas. Já a República democrática é aquela em que todo poder emana do povo, porque é ele quem, 

em tese, deve escolher, livremente, os seus representantes políticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: http://www.jfservice.com.br/cidade/arquivo. Acessado em 23/11/2008 
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Mas o que é uma democracia? 

 
A palavra democracia se origina do grego "demos", povo e "kratos", poder.   A primeira 

manifestação de democracia aconteceu em Atenas, na Antiguidade. Lá, os cidadãos reuniam-se na 

Ágora (praça), em assembléias, para resolver os assuntos mais importantes do governo da cidade. 

Todavia, o acesso à política em Atenas era muito restrito, sendo permitido apenas aos homens 

descendentes de famílias gregas, que eram considerados cidadãos e que formavam uma minoria 

(aproximadamente 10% da população), o que excluía de tal poder político todas as mulheres, 

crianças, escravos e estrangeiros. Rigorosamente, sob o ponto de vista atual, não é possível 

considerar a democracia ateniense como democracia. 

Atualmente, a democracia é defendida como o regime que permite o desenvolvimento social, a 

paz, o pluralismo, o diálogo político e o respeito aos Direitos Humanos. 
A prática da democracia ainda é um grande desafio para a humanidade.  Quanto maior a 

participação popular, mais próxima estará à democracia de seu verdadeiro sentido. Ela exige grandes 

investimentos na educação dos cidadãos, propiciando uma educação que dê ao cidadão condições 

de compreender o contexto social em que vive e que garanta sua liberdade de escolha. Exige 

também igualdade de oportunidades, a fim de que cada um possa desenvolver seus potenciais e 

participar com a mesma dignidade que os demais cidadãos.  Caso contrário alguns cidadãos 

acabarão tendo mais poder para convencer e para impor seus interesses do que os demais.   

A afirmação de que o povo não sabe votar, justificou, por muito tempo, uma democracia elitista. 

Com esse discurso se buscava colocar no poder pessoas ditas, preparadas, para exercê-lo, já que 

elas estariam supostamente mais aptas a decidir. 

 
Sistemas de Governo 

 

Sistema de governo é expressão que envolve o relacionamento entre os Poderes Executivo e 

Legislativo. Uma das características mais importantes do Estado-Nação é a divisão de poderes entre 

o Executivo, Legislativo e Judiciário. Para o bom funcionamento das instituições, a independência e a 

harmonia dos três poderes devem ser respeitadas.  

Se o sistema de governo for presidencialista este gerenciamento ficará a cargo do Presidente 

da República e seus auxiliares. Se o sistema de governo for parlamentarista esta tarefa ficará a 

cargo do Primeiro-Ministro e seus auxiliares, aprovados pelo Parlamento.  
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1. O Estado é realmente necessário? Justificar. 

 

2. Observando a letra da música Desordem, responda: 

� A música trata de que tipo(s) de ordem(ns)? 

� Quem quer manter a ordem? 

� Quem quer criar desordem? 

� Se você pudesse, você manteria a situação na ordem em que está? Justificar. 

 

3. Você acha necessário e possível mudar o Estado brasileiro? Justificar. 

 

4. Leia com atenção a música dos Titãs: “Estado Violência”. 

 
Estado Violência (Charles Gavin) 

 
Sinto no meu corpo / A dor que angustia / A lei ao meu redor / A lei que eu não queria / Estado de 

violência / Estado hipocrisia / A lei que não é minha / A lei que eu não queria / Meu corpo não é meu / 

Meu coração é teu / Atrás de portas frias / O homem está só / Homem em silêncio / Homem na prisão 

 

Homem no escuro / Futuro da nação / Homem em silêncio / Homem na prisão / Homem no escuro / 

Futuro da nação / Estado violência / Deixem-me querer / Estado violência / Deixem-me pensar   / 

Estado violência / Deixem-me sentir / Estado violência  / Deixem-me em paz / Estado violência. 

 

Agora responda: 

� O “Estado violência” da música acontece no cotidiano. Descrever exemplos. 
 

 

 

 

 

 

 

                SUGESTÕES DE ATIVIDADES   
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BBLLOOCCOO  11    --    UUPP  22    --    MMÓÓDDUULLOO::  PPOODDEERR    

            
 
 
 
 
  
 
 
“Manda quem pode, obedece quem tem juízo!”  

Neste velho ditado popular podemos observar que nas sociedades há os que, de alguma forma, 

conseguem ser obedecidos ou influir nas decisões e os que seguem as decisões e, podemos assim 

dizer, obedecem. 

Observe as gravuras e fotos abaixo e tente relacioná-las àquilo que pode ter feito estas pessoas 

serem influentes ou serem obedecidas. 

 

 
         TRADIÇÃO E COSTUMES                    CONHECIMENTO           FORÇA 
         POSSE DE BENS MATERIAIS                   RELIGIÃO                        LEI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 

 
 

 
Quem governa? Quem controla o Estado?  

Quem manda e quem obedece? De onde vem o poder das pessoas? 
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Fontes das imagens 
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Quem tem o poder? 
 

Vamos começar analisando o significado da palavra Poder.  
Veja este exemplo: às vezes,  num grupo de crianças, uma delas acaba se impondo às outras. 

Ela passa a ter um poder sobre o grupo. 

Outro exemplo: na família também existe uma diferenciação entre as posições de cada um e, 

geralmente, são os pais que têm um poder maior na tomada de decisões sobre os assuntos da 

família.  Da mesma forma, a riqueza pode colocar algumas pessoas numa situação de superioridade 

em relação às outras, o dinheiro também dá poder às pessoas. 

Praticamente em todos os grupos humanos, certas pessoas assumem uma posição que lhes 

dá, em maior ou menor grau, um poder sobre as outras, baseado na autoridade, na riqueza ou na 

força.  Assim também ocorre nas sociedades. O líder, o chefe ou o governante têm um poder maior 

ou menor sobre os demais membros da sociedade, dependendo da forma como ela se organiza. 

No decorrer da história, houve diferentes tipos de governantes. Nas sociedades mais simples, 

como as tribos indígenas, por exemplo, a autoridade do chefe ou líder, baseia-se nas qualidades 

pessoais, reconhecidas por todos os membros da comunidade.  

Já nas sociedades em que existem desigualdades sociais e as pessoas se dividem em ricas e 

pobres, os governantes geralmente representam os interesses dos mais poderosos.  

Em alguns países, o governo está centralizado numa única pessoa ou num pequeno grupo que 

impõe seu poder pela força das armas: é a ditadura.  

Mas, a grande parte dos países, na atualidade, são democracias representativas, isto é, a 

população participa das decisões através de seus representantes, eleitos por ela.  

Freqüentemente ocorrem grandes movimentos populares para exigir que os governos  atendam 

aos desejos e necessidades da população.  

 

Fonte: http://www.paixaoeromance.com/80decada/aber80/diretas. Acessado em 05/12/2008 
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As relações de poder estão presentes em vários aspectos da sociedade, inclusive na produção 

do conhecimento. Podemos citar, por exemplo, a Geografia, que reflete as relações de poder em 

seus conteúdos. Veja  o mapa a seguir:  

   

 

Esta forma de representar o mundo, sempre com o Norte na parte de cima e o continente 

europeu no centro é a mais usada hoje nos livros de Geografia.  

Mas será que ela é a única?  

Na verdade não existe uma única maneira de representar o mundo.  Você já sabe que a Terra 

tem a forma arredondada e, logo, não existe nem cima nem baixo. Então por qual razão, nos Atlas 

Geográficos mais usados por nós,  as coisas estão arrumadas, assim, com o Norte e na parte de 

cima e o continente europeu no centro? 

Esta visão do mundo foi construída e se consolidou na Geografia num momento em que os 

países europeus expandiam seu comércio, dominavam territórios e outros povos. Para eles, 

europeus, parecia lógico que a Europa aparecesse como dominadora e no centro do mundo e dos 

demais povos.  

Portanto, esta maneira de apresentar o mundo representa apenas a visão dos europeus da 

época, que se colocavam como sendo o centro do mundo e do conhecimento, quer dizer,  uma visão 

eurocêntrica do mundo.  Ela não é falsa nem verdadeira, nem mesmo a única. Porém, ela foi muitas 

vezes vista como a única correta, por conta do domínio econômico europeu, a partir do século XVI. 

Esta idéia de poder que tratamos neste exemplo pode nos fazer voltar ao início do nosso 

módulo:  
Relações de poder: quem manda e quem obedece? 
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Olhe este outro mapa e responda: O mundo está de cabeça para baixo?  

 

 
Fonte: http://aprendendofisica.pro.br/blog/Acessado em 07/12/2008 

 



 29 

Ideologia 
 
 

As relações de poder se legitimam pela Ideologia. Você sabe o que é ideologia? 

Podemos definir ideologia como um conjunto de idéias que temos na cabeça. Idéias políticas, 

morais, estéticas, religiosas etc.  

Todo mundo tem ideologia. Mas nem todos sabem que têm ideologia. A ideologia é como os 

óculos que ficam na frente dos nossos olhos. Quem usa óculos enxerga melhor as coisas. Mas ao ver 

as coisas,  não vêem os próprios óculos.  Assim é a ideologia: em geral, não temos consciência da 

ideologia plantada na nossa cabeça. Quem planta essa ideologia na nossa cabeça? A educação 

familiar, a escola, a televisão, os jornais, a moda, o cinema, a Igreja.  

Como estas instituições,  numa sociedade desigual, são, em geral, controladas pela classe mais 

poderosa, a ideologia predominante nesta sociedade costuma ser a ideologia da classe que detém o 

poder.  Em geral, a ideologia encobre a realidade e produz em nós uma escala de valores e um modo 

de agir.  
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1. Quem manda no Brasil?  Veja a tabela que mostra a origem dos componentes da Câmara dos 

Deputados em Brasília e responda às perguntas em seu caderno: 

 
 

 
PROFISSÕES / OCUPAÇÕES 

 
TOTAL DE DEPUTADOS  

NA CÂMARA  
 

 
Empresários (Todos os tipos ) 
 

 
43,5% 

Profissões liberais e intelectuais 
 

31,6% 

Administração Pública 
 

20,0% 

Professores 
 

15,8% 

“Comunicadores” 
 

6,4% 

Pastores e padres 
 

3,5% 

Empregados não manuais em serviço 
 

2,7% 

Trabalhadores industriais e Lavradores 
 

2,0% 

Outras situações 
 

1,2% 

Total 
 

126,7% 

          
Obs.: Soma das porcentagens superiores a 100% porque 84 deputados têm mais de uma ocupação/profissão. 

              
Fonte: RODRIGUES, Leôncio Marins- Partidos, ideologia e composição social. 

 Revista Brasileira de Ciências Sociais [on line], fev.2002.Vol.17, p.31-47. 
 

� Por que você acha que estes grupos chegaram ao poder político no Brasil e formam uma 

maioria no Congresso Nacional? 

� Qual o percentual de trabalhadores industriais e lavradores  na Câmara dos Deputados em 

Brasília? 

� Que conclusão você pode tirar sobre a análise desta tabela? 

 

2. Identifique as relações de poder presentes no nosso cotidiano. Por exemplo, como o 

poder é exercido na sua casa?  E no seu local de trabalho? Debata com seus colegas e 

escreva sua conclusão em seu caderno. 

 

                SUGESTÕES DE ATIVIDADES   
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BBLLOOCCOO  11    --    UUPP  22    --    MMÓÓDDUULLOO::  CCAAPPIITTAALLIISSMMOO  EE  SSOOCCIIAALLIISSMMOO  

            
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Jornal O Globo  Nov/2005. 
 

 

 

 

 

Observando os classificados do jornal, podemos encontrar anúncios como estes: alguns 

proprietários vendendo seus estabelecimentos, outros procurando trabalhadores. E anúncios 

oferecendo profissionais para as mais diversas funções. 

   

Repare que os donos dos estabelecimentos (proprietários) em geral informam o preço do 

negócio e as oportunidades oferecidas como: localização, documentação e o retorno do investimento 

(lucro). Quem pode comprar e possuir estes negócios? Apenas algumas poucas pessoas na 

sociedade,  aquelas que possuem capital. O que é, portanto, o capital? 

 

 
O que é o capitalismo e o socialismo?  

Quais são as suas principais características? 

O capitalismo e o socialismo possuem problemas?    
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Podemos afirmar que é o investimento feito pelo dono do capital (capitalista), com o objetivo de 

gerar lucro, que é o beneficio geralmente em dinheiro que uma pessoa ou empresa adquire ao 

vender seu produto, produzido por um menor custo e vendido pelo maior preço possível.  

Os proprietários de lojas, shopping, indústrias, terras, matérias-primas, máquinas, imóveis, 

enfim, tudo aquilo que é necessário para produzir uma mercadoria ou produto, são donos (ou 

proprietários) dos meios de produção.  
  

No capitalismo, os que não possuem os meios de produção precisam “vender” a sua força de 
trabalho para o capitalista, em troca de salário: são os trabalhadores assalariados. 

Neste sistema, a produção e a distribuição de riquezas são regidas pelo mercado, responsável, 

em tese, pela definição de preços, com base na lei da oferta e da procura. Podemos observar esta 

lei na prática, quando, por exemplo, vamos à feira. De manhã, quando há mais procura, o preço dos 

produtos permanecem altos. Já mais tarde, quando a oferta de produtos é maior do que a procura, o 

preço diminui. Isto ocorre em todos os setores porque tudo no capitalismo se transforma em 

mercadoria.  Por isso, o capitalismo é chamado de sociedade de mercado. 

Outros elementos que caracterizam o capitalismo são: a acumulação permanente do capital, a 

geração de riquezas, a concorrência, a inovação tecnológica ininterrupta e, nas fases mais 

avançadas de evolução do sistema, o surgimento e expansão das grandes empresas multinacionais. 

A divisão técnica do trabalho, isto é, a especialização do trabalhador em tarefas cada vez mais 

segmentadas no processo produtivo, é também uma característica importante do modo capitalista de 

produção, uma vez que proporciona aumento de produtividade. 

No interior da sociedade capitalista existe uma divisão de classes, com uma concentração de 

renda nos setores ou classes detentoras do capital. Portanto, o capitalismo é marcado pela 

desigualdade social; esta desigualdade é mais acentuada nos países pobres. Ultimamente, porém, a 

distância entre ricos e pobres tem aumentado também nos países desenvolvidos. 

Veja o caso brasileiro, por exemplo, será que todos os 
brasileiros podem ter suas necessidades atendidas?  

 

Vamos fazer um cálculo rápido. 
Você sabe qual é o valor do salário-mínimo atual?  

Será que é suficiente para atender às necessidades de uma família de 4 pessoas? Calcule os 

gastos (durante um mês) dos itens abaixo:  

Aluguel                          Celular / Telefone                                                                        

Alimentação                  Luz    

Transporte                     Água / Gás                                   



 33 

Agora compare com o valor do salário-mínimo. A que conclusão você chegou?  

 
Capitalismo é o sistema social e econômico de organização da sociedade que se caracteriza pela propriedade particular 
(privada) dos meios de produção, pela exploração do trabalho, predomínio da lei da oferta e da procura e do lucro. 

 
 
 

Os problemas do capitalismo no Brasil 
 

� Baixa renda da maior parte da população 

� Perda do poder de compra da classe trabalhadora 

� Deficiência nas redes de água e esgoto para a parte mais pobre da população 

� Imensas desigualdades sociais  

� Dependência financeira e tecnológica em relação aos países centrais. 

 

 

 
Fonte: http://img153.imageshack.us/img153/644/desigualdadesocialte5.jpg. Acessado em 23/11/2008 

 
O Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), ao publicar o seu relatório anual, 

denominado Situação mundial da infância, em 1996, mostrou um absurdo. O dinheiro empregado na 

fabricação de equipamentos destinados à guerra, caso fosse aplicado em investimentos sociais, 

melhoraria a condição de vida de milhões de pessoas.  
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Para tanto, o Unicef fez a seguinte comparação: 
 

 
Fonte: Unicef. Situação mundial da infância, 1996. 

 
Percebemos nas páginas anteriores que o capitalismo é marcado de profundas desigualdades 

tanto internas (no interior do Brasil), quanto externas (entre os inúmeros países que o adotam). Estas 

desigualdades se expressam nas altas taxas de analfabetismo, na renda dos habitantes e na 

qualidade de vida de grande parte da população.  

Será possível a existência de outros modelos de organização da sociedade nos quais não 

aconteça uma repetição dos problemas que enfrentamos?  

 

Há centenas de anos, alguns pensadores humanistas já imaginavam uma sociedade sem a 

exploração do homem pelo homem, mais justa, igualitária e solidária. Um destes novos modos de 

vida e organização social seria o socialismo, alcançado quando a classe operária, organizada, 

tomasse o poder e suprimisse a propriedade privada dos meios de produção. O movimento socialista 

ganhou força na Europa na segunda metade do século XIX e internacionalizou-se nas primeiras 

décadas do século XX. 

 

A primeira nação do mundo que fez esta tentativa foi a Rússia, em 1917, por meio de uma 

revolução, que colocou fim à monarquia e implantou um regime social, econômico e político, baseado 

nas teorias do socialismo marxista. Posteriormente, o regime estendeu-se para países do leste 

europeu (Hungria, Polônia, Romênia, Bulgária, entre outros).  

 

 

VALORES 
(EM DÓLARES) 

COMPRA-SE PODERIA SER GASTO EM: 

 
100 

 
Um rifle (AK-47 ou M-16) 

� Cápsulas de vitamina “A” em quantidade 
suficiente para evitar cegueira de 3000 
crianças  de 1 ano de idade 

 
 

100 milhões 
 

10 milhões de minas solo 
antipessoais 

 

� Imunização suficiente para cerca de  
        7,7 milhões de crianças. 

 
800 milhões 

 
23 aeronaves de combate 

F-16 

� Sal iodado para proteger, por dez anos, 1,6 
bilhão de pessoas em situação de risco de 
retardamento mental e outros distúrbios de 
deficiência de iodo. 

 
2,4 bilhões 

 
Um submarino nuclear 

� Instalações rurais e saneamento de baixo 
custo para 48 milhões de pessoas 
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Além da Europa, países de outros continentes também tiveram expansão socialista: 

 
Continente / País Ano 

         
      Ásia 
� Coréia do Norte  
� China 
� Vietnã do Norte                                  
� Laos e Camboja        
                                                            

 
 

1948 
1949 
1954 
1975 

         
      América 
� Cuba 

 
 

1961 
 

       
      África 
� Guiné Bissau 
� Angola e Moçambique 

 
 

1973 
1975 

 
 

 
Socialismo  é o sistema social e econômico de organização da sociedade que se caracteriza pela  socialização dos meios 
de produção que passam a ser do Estado e controlados por ele e pela  inexistência do objetivo do lucro privado;  o lucro 
para enriquecimento individual existente no capitalismo é substituído pelo objetivo do interesse coletivo, acabando, 
teoricamente,  com a exploração do homem pelo homem.  
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A história em quadrinho abaixo, a partir do conceito de mais-valia, faz uma critica ao modelo de 

exploração capitalista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: www.educacaolibertaria.wordpress.com. Acessado em 23/11/2008 
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Observe o quadro abaixo e conheça, de maneira resumida, as principais características que 

diferenciam o capitalismo e o socialismo: 

 

 

A crise do socialismo real 
 

 
Apesar das conquistas sociais, como educação e saúde gratuitas para todos, e do 

desenvolvimento econômico obtido em alguns países, o socialismo não atendeu a todas as 

expectativas da população.  Nestes países, o único partido legal era o Partido Comunista e não podia 

haver divergências quanto as suas idéias; as migrações eram controladas rigorosamente pelo Estado 

e não havia liberdade de imprensa e de expressão. Em torno do Estado, criou-se uma classe 

poderosa de funcionários públicos que desfrutavam de privilégios e benefícios, administrando as 

economias nacionais de modo centralizado e autoritário.   

 
CAPITALISMO 

 

 
SOCIALISMO 

 
Economia de mercado 

  
A economia é movida pela competição entre as 

empresas que buscam sempre lucrar mais e diminuir os 
custos de produção. 

 
Economia planificada 

 
A economia é controlada pelo Estado, que se 

encarrega de definir o que será produzido, onde e a que preço. 
O Estado é que define o valor dos salários pagos aos 
trabalhadores. 

 
 

Sociedade dividida em classes sociais 
 
Há uma divisão entre os donos dos meios de 

produção (capitalistas) que se utilizam da mão-de-obra dos 
trabalhadores que vendem sua força de trabalho, em troca do 
salário.    

                                                                   

 
Sociedade sem divisão de classes 

 
Os meios de produção são controlados pelo Estado.   

A única classe social que deve existir é a dos trabalhadores.  
 

 
Desigualdades sociais muito fortes 

 
 Grandes diferenças entre os poucos   

ricos e o grande número de pobres. Estas desigualdades 
tendem a aumentar.   

                           

 
Desigualdades sociais menos fortes 

 
Como os trabalhadores ganham um salário 

equivalente, a população em geral possui um padrão de vida 
semelhante. Na prática, a elite política obteve privilégios e 
vantagens muito distantes do restante da população. 

 
 

Estímulo ao consumismo 
 
O aumento das vendas e dos lucros depende do 

lançamento de produtos novos, cada vez mais avançados e 
sofisticados, além de grandes gastos com a propaganda para 
levar as pessoas a consumir mais. 

                                           

 
Menor possibilidade de consumo 

 
A produção não é realizada com o do objetivo de 

produzir lucro e sim satisfazer as necessidades das pessoas. 
Não há estímulo ao consumismo.  
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Ao descontentamento da população, acrescente-se o declínio econômico.  Os países socialistas 

não conseguiram manter o ritmo de modernização dos países capitalistas desenvolvidos; a qualidade 

e a quantidade de bens produzidos eram determinadas pelo Estado e a escassez de produtos, uma 

realidade para aqueles países.  

Por todos esses aspectos negativos, observados, sobretudo, na trajetória histórica do 

socialismo soviético, os críticos e/ou adversários acabaram cunhando a expressão SOCIALISMO 
REAL para atribuir à própria concepção do socialismo os erros e desvios de percurso praticados 

pelos dirigentes soviéticos no socialismo realmente existente, passando tais problemas a serem 

vistos como algo inerente ao próprio sistema. Essa análise do sistema socialista ajudou a 

fundamentar mais tarde outro conceito muito utilizado para combater o socialismo como modelo de 

sociedade, que é o TOTALITARISMO.  

Por tal abordagem, ao socialismo, estão associados os seguintes aspectos: 

 
� Incapacidade de dialogar com os críticos e incorporar às críticas ao sistema; 

� Limitação da liberdade de expressão; 

� Excessiva centralização administrativa, política e econômica, o que reforça o poder de uma 

burocracia estatal, daí o termo, burocratismo; 

� Falta de estímulo à participação popular na condução e nas decisões que dizem respeito aos 

rumos da sociedade; 

� Regime de partido único; 

� Intolerância para com os opositores, considerados então dissidentes; 

� Autoritarismo, terrorismo e violência do ESTADO contra o cidadão comum; 

� Ligação entre ESTADO e PARTIDO perniciosa para ambos os lados; 

� Criação de uma classe de dirigente de funcionários à frente da máquina burocrática estatal, 

que acabam, por este mesmo motivo, sendo privilegiados, e, portanto se diferenciam do 

restante da sociedade. 

 

Em 1985, o secretário geral do Partido Comunista da então URSS, elabora um projeto para 

contornar a crise que se arrastava no país. É uma reestruturação político-econômica, chamada 

perestroika, e a tentativa de transparência administrativa, glasnot. 
Com estas medidas, o governo soviético retirou o apoio que dava a seus parceiros socialistas 

no mundo inteiro, incluindo ajuda financeira. Como eles não iam bem financeiramente, o efeito desta 

medida foi fatal.  Entre 1989 e 1991, aconteceu a extinção dos regimes socialistas em várias partes 

do mundo, como na Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Bulgária, Polônia, Hungria. A derrubada do 

Muro de Berlim, em 1989, foi o acontecimento que simbolizou o fim deste sistema na Europa. 
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Em 1991 aconteceu a extinção da União Soviética e a criação da Comunidade dos Estados 

Independentes (CEI), com o objetivo de manter, pelo menos entre os antigos países socialistas, a 

integração econômica e militar. 

 

Atualmente, poucos países mantêm-se dentro do modelo socialista. Um exemplo bem próximo 

é o caso de Cuba. O povo cubano tem resistido ao embargo econômico promovido pelos EUA, na 

tentativa de desestabilizar o regime socialista daquele país. Mesmo enfrentando crises sérias de 

abastecimento, o regime de Fidel Castro tem o apoio popular e segue dando ao mundo um exemplo 

de uma via alternativa ao capitalismo. Cuba tem se destacado no cenário internacional nos esportes, 

na educação e na medicina, com pesquisas de ponta que são referência em várias partes do mundo.   

 

 

 
Bolívia estará livre do analfabetismo a partir de dezembro 

 
Por Caio Prado Junqueira (19/11/2008) 

 
O presidente da Bolívia, Evo Morales, anunciou no último domingo (16) que seu país se declarará livre do analfabetismo em 20 

de dezembro graças à cooperação de Venezuela e Cuba, os outros dois países da América Latina que alcançaram essa meta.  Evo fez 
o anúncio no departamento de Cochabamba, declarado a quarta das nove regiões do país sem analfabetos, depois de Oruro, Santa 
Cruz e Pando. 
  No próximo sábado Morales fará o mesmo anúncio em Chuquisaca. Em dezembro serão declarados livres do analfabetismo os 
departamentos de La Paz, Tarija, Potosí e Beni. 
  A alfabetização foi realizada com o método audiovisual "Yo sí puedo" ("Sim, eu posso", em tradução livre), elaborado por 
educadores cubanos do Instituto Pedagógico Latino-americano e Caribenho e aplicado na Bolívia desde 2006. O presidente boliviano 
solicitou aos membros de seu Gabinete, às autoridades dos departamentos e aos parlamentares de seu partido, que o acompanhem em 
sua visita a Cuba em 1º de janeiro de 2009 para comemorar os 50 anos da Revolução Cubana e agradecer pessoalmente ao país pela 
ajuda na alfabetização.  "Se não fosse Cuba, se não fosse Fidel, se não fosse o povo cubano, talvez nesse momento não estivéssemos 
com a campanha contra o analfabetismo", declarou. 

  
Fonte: http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2008/11/433862.shtml. Acessado em 23/11/2008 
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1. No retângulo abaixo existem alguns conceitos trabalhados neste módulo. Em seu caderno separe 

estes conceitos em dois grupos: primeiro, os relacionados ao modo de produção capitalista e o 

segundo, ao modo de produção socialista.  

 

 

lei da oferta e da procura – coletividade – sociedade de mercado – igualdade  – capital –  

socialização dos meios de produção – individualismo – economia planificada –  

desigualdade social  – consumo – cooperativismo – consumismo 

 

 

2. Este módulo apresenta uma charge que, a partir das idéias socialistas, faz uma crítica a um 

aspecto central do modo de produção capitalista. Elabore no seu caderno uma frase que explique 

esse aspecto.  

 

3. A partir de 1989, o socialismo na então URSS foi  sendo substituído, aos poucos, pelo modelo 

capitalista de sociedade. Pesquise os problemas enfrentados pela experiência socialista daquele país 

e o que o regime não conseguiu solucionar.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                SUGESTÕES DE ATIVIDADES  
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BBLLOOCCOO  11    --    UUPP  22    --    MMÓÓDDUULLOO::  CCOONNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  BBRRAASSIILLEEIIRRAA    

            
 
 
 
 
 

 

Vejamos o que o dicionário tem a dizer sobre o significado da palavra lei: 
 

 
Lei - 1. Regra de direito ditada pela autoridade estatal e tornada obrigatória como condição para se 

manter a ordem numa comunidade. 2. Norma(s) elaborada(s) e votada(s) pelo poder legislativo. 3. 
Obrigação imposta pela consciência e pela sociedade. 4. Norma, regra. 

(Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa) 

Fonte: http://www.inteligenciaambiental.com.br/bibliotecaOnline.  

 

 

Se observarmos bem, o nosso dia-a-dia está cheio de situações que nos fazem observar regras 

ou normas de funcionamento como na nossa própria casa, no trabalho, na escola, na igreja, etc. Em 

cada uma destas realidades lidamos com procedimentos que ajudam a organizar a vida das pessoas 

naquele grupo, naquela atividade ou naquele lugar. Assim também acontece com a vida de um país. 

Sem que haja normas e regras que organizem a vida dos indivíduos e grupos sociais, fica muito difícil 

aos homens se entenderem e se respeitarem. É neste sentido que devemos entender a importância 

que têm as leis.  

 

Vejamos o que o dicionário tem a dizer sobre o significado da palavra Constituição:  

 
Constituição - 1. Ato ou efeito de constituir. 2. Modo por que se constitui uma coisa, um ser  vivo, um 

grupo de pessoas; organização. 3. Lei fundamental num Estado, que contém normas sobre a 

formação dos poderes públicos, direitos e deveres do cidadão; carta constitucional.  
 

http://www.priberam.pt/dlpo/definir_resultados. Acessado em 23/11/2008 

 
 

 

 
O que é lei? Para que servem as leis?  O  que é uma Constituição? 

Qual a importância de estudá-la?  
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Portanto, na Constituição de um país é que estão as leis que organizam a sua sociedade. Daí 

se pode imaginar a importância que tem a Constituição do Brasil, que reúne todas as leis que regem 

a nossa sociedade.  

Porém, repare que no significado número 3 são citados os direitos e deveres de um cidadão, 

o que quer dizer que a lei não existe simplesmente para ditar regras e procedimentos, mas também 

para garantir direitos aos cidadãos. 

 

         
Cidadão - 1. Indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado.  

http://www.priberam.pt/dlpo/definir_resultados. Acessado em 23/11/2008 
 

 
Cidadania - 1. Condição de cidadão. 2. Conjunto dos cidadãos (por oposição ao poder 
público ou a grupos privados). 

http://www.priberam.pt/dlpo/definir_resultados. Acessado em 23/11/2008 
 

 

Mas a esta altura você pode se perguntar: Será que todos os direitos e deveres estão 

representados numa Constituição, ou melhor, os direitos e deveres de todos estão garantidos?  

Toda Constituição é completa, perfeita e, portanto, sempre atualizada, de forma a atender às 

necessidades de todos? 

Ao estudarmos a Constituição do nosso país não podemos perder de vista a idéia de que ela foi 

feita por seres humanos. Por isto, sua elaboração sofre influência dos interesses de diferentes 

grupos, cada qual procurando defender seus valores e seus pontos vista. Assim podemos dizer que 

uma constituição não é um texto carregado de verdades absolutas, inflexíveis, sempre atuais. Trata-

se, ao contrário, de uma produção humana que deve estar sempre sintonizada com a dinâmica da 

vida em sociedade. Para tal precisa ser ampla para abranger a sociedade como um todo, precisa ser 

aberta para contemplar a diversidade de interesses e necessidades de todas as pessoas e, ao 

mesmo tempo, precisa ser capaz de ser aceita, interpretada e respeitada por todos. Em termos 

gerais, pode-se dizer que a constituição de um país é um dos fundamentos da coesão social de uma 

determinada sociedade, ou seja, ela é importantíssima para dar à vida social um aspecto comunitário,  

à medida que expressa os direitos e deveres do conjunto de todos os seus cidadãos. Por outro lado, 

por intermédio da Constituição de um país, podemos perceber que direitos são negados aos cidadãos 

e de que forma são negados, tanto no tempo presente, quanto em determinados períodos do 

passado. Às vezes de forma mais clara, em outras oportunidades simplesmente omitindo certas 

questões. Neste sentido, o estudo crítico dos direitos constitucionais pode nos mostrar, em alguns 

casos, a origem da exclusão social, um dos graves problemas que atingem a tantos e tantos 

brasileiros. 
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Vejamos como isto fica claro na nossa História.  Se analisarmos, por exemplo, desde quando 

existe no país o direito de voto, ou seja, o direito de escolha sobre quem deve ou não governar o 

país, veremos que, já na Constituição de 1824, a primeira da História do Brasil, o voto era 

censitário. Somente tinham o direito de votar aqueles que tinham rendas ou terras. Desta maneira, 

os setores mais pobres da nossa sociedade ficavam de fora do processo de escolha de deputados, 

senadores, etc., já que era o imperador o chefe supremo da nação ocupante de um cargo hereditário 
e vitalício. E não era só isso. Além de deixar fora da participação política a esmagadora maioria da 

população do país, este sistema não avançou um passo sequer na direção da abolição da 

escravidão. Esta conquista só foi alcançada após longa luta e resistência política, por parte dos 

próprios escravos, sendo, no final, apoiados por alguns setores da sociedade brasileira, concretizada 

através de famosa Lei Áurea, assinada 66 anos após a independência política do Brasil, em relação 

a Portugal, a 13 de Maio de 1888. No entanto, esta questão até hoje expõe feridas ainda abertas no 

quotidiano da sociedade brasileira, como as conseqüências do racismo e o sistema de cotas para os 

vestibulares das universidades públicas. 

Uma outra questão interessante é a direito de voto paras as mulheres, que no Brasil só 

aconteceu a partir da constituição de 1934, ou seja, somente no século XX.  Aliás, cabe ressaltar, 

que apesar de tardio ainda foi alcançado por elas antes que as francesas conseguissem o mesmo: as 

francesas passaram a votar somente após a 2ª Guerra Mundial.  

Ainda sobre o direito de voto, podemos pensar em alguns tópicos polêmicos como, por 

exemplo, o direito de voto dos analfabetos.  Atualmente, este direito já é assegurado (inclusive de 

forma justa) a alguns dos portadores de necessidades especiais como, por exemplo, os cegos, algo 

impensável há tempos atrás. E ainda falando na Constituição de 1934, ela acrescenta um item 

importantíssimo ao conjunto dos direitos dos cidadãos brasileiros, pois foi a primeira a incluir as 

famosas leis trabalhistas na História do país. 

 Existem algumas matérias importantíssimas atualmente em discussão, como por exemplo, a 

manutenção dos direitos trabalhistas e do direito à liberdade de pensamento e expressão, presentes 

na Constituição de 1988, que proíbe a censura, condena a tortura e outras formas de cerceamento 

da liberdade. Além destes, há também temas mais controvertidos como os direitos das minorias e a 

necessária regulamentação do uso e exploração da Internet, como veículo de comunicação. Estes 

temas muitas vezes causam intenso debate e polêmica na opinião pública e somente passam a valer 

quando, enfim, são regulamentadas pela Constituição vigente.  

Mas o que será que isto quer dizer? Será que a luta pela ampliação e conquista de direitos e 

cumprimento dos deveres está restrita à luta por mudanças na Constituição? É claro que não. Mas o 

que se quer frisar é que esta luta é parte integrante e importante para se chegar à construção de leis 

voltadas para o bem comum e melhorias  na vida de todos nós.  
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Fonte: bp1.blogger.com/.../s400/charge-justacega.jpg. Acessado em 23/11/2008 

 

 

1. Observe a figura acima e responda em seu caderno às seguintes questões: 

 

� Apesar de termos em vigor uma Constituição, será que ela atende a todos os brasileiros?  

� Todos somos cidadãos em igualdade de condições perante a lei?  

� Ilustre suas respostas com recortes de jornais e revistas.  

 

2. Observando o símbolo da justiça presente na figura acima, registre em seu caderno a 

sua opinião sobre o caráter e o funcionamento da justiça em nosso país. Será que 

vivemos numa sociedade onde haja justiça e ela seja para todos?    

 

3. Elabore um quadro comparativo com as principais leis de duas Constituições brasileiras.  

 
 

                SUGESTÕES DE ATIVIDADES   


