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EIXOS TEMÁTICOS: EIXO POLÍTICO
O intuito deste material é apresentar dados, conceitos, argumentos e opiniões para
que você, estudante, compreenda a proposta de redação e aplique diversos conceitos em
defesa do seu ponto de vista. É importantíssimo que você compreenda a função do texto
dissertativo-argumentativo - selecione, relacione e organize argumentos para defender
sua TESE.

O que se deve colocar na introdução?
Aplique conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema em
todo o texto. Contextualize o assunto usando elementos históricos, geográficos e/ou
culturais.
O que é a tese?
A tese é o problema destacado no tema da proposta e a quem ele afeta, de acordo
com o ponto de vista do discente. Deve estar no último período da introdução.
Como desenvolver o texto?
Após detectar o problema e a quem atinge, já se tem os elementos necessários
para construção dos dois próximos parágrafos. Por exemplo: “Nesse sentido, dois aspectos
fazem-se relevantes: o legado histórico cultural e o desrespeito às leis”. Nessa tese da redação
nota 1.000 (2015), a estudante selecionou o problema e identificou os dois itens (sociedade e
governo) para desenvolver nos próximos parágrafos. Os parágrafos em desenvolvimento devem
selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos
em defesa de um ponto de vista. Recomenda-se também a inserção de ideias filosóficas
ou sociológicas.
O que é a proposta de intervenção?
A proposta de intervenção corresponde a um exercício de reflexão sobre o
problema apresentado no tema e que tem afetado a sociedade de alguma maneira. Nessa
parte final do texto, (lembrando que durante o desenvolvimento também podem vir
sugestões) deve-se procurar dar soluções aplicáveis, que estejam articuladas à discussão
e que respeitem os direitos humanos. Além de propor uma intervenção que não exclua
nenhum ser humano, para atingir nota máxima nessa 5ª competência, é necessário
detalhar os meios para execução. Responda as 04 perguntas: - quem vai fazer? (agente),

o que fazer? (ação), como fazer? (meio/modo) e para que fazer? (efeito/finalidade) – e
garanta os 200 pontos da competência 5. Lembre-se dos GOMIFES – Governo, ONGs,
Mídia, Indivíduo, Família, Escola e Sociedade.

TEMA: A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA PARA A EFETIVAÇÃO DA
CIDADANIA NO BRASIL

Disponível em: https://mateiotedio.com.br/tag/miguelito/

Para Bertold Brecht (1898-1956) dramaturgo, romancista e poeta alemão, que pôs
sua obra toda a esclarecer as questões sociais, sobretudo as questões políticas, o pior
dos analfabetos “é o analfabeto político”.
Vamos acompanhar seus argumentos lendo o seu poema O Analfabeto Político:
“O pior analfabeto é o analfabeto político.
Ele não ouve, não fala e não 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 política.
Não sabe o imbecil, que da ignorância política nascem a prostituta,
o menor abandonado, o assaltante e o pior de todos os bandidos,
que é o político vigarista, pilantra,
corrupto e bajulador das empresas nacionais e multinacionais.”

Berthold Brecht.

A filosofia política, ao diferenciar-se da ciência política por não haver uma
pretensão metódica e científica, permitiu aos vários pensadores elaborar diferentes teorias
sobre a organização política, mas sempre questionando e dialogando com o
conhecimento anterior e estabelecendo novos conceitos acerca dos problemas políticos.
Questão antiga para a filosofia política, as noções de Governo e Estado são
essenciais para a formação de qualquer pensamento, teoria, técnica ou doutrina política
e econômica.
·
ESTADO
O Estado consiste no conjunto da máquina pública, ou seja, é o conjunto de
mecanismos que compõem o organismo público e delimita aquilo que pertence à
coletividade. O Estado é delimitado pelo que é do conjunto público e é expresso e
reconhecido como legítimo a partir de um sentimento que une pessoas (geralmente
compatriotas que convivem no mesmo território) em torno de um sentimento patriótico
comum e de uma cultura comum, que nutrem entre si um sentimento de solidariedade e
coesão. O Estado, enquanto máquina pública, é fixo e, quando passa por mudanças, ou
estas devem ser consenso entre os cidadãos ou devem ser graduais e acompanhar as
demandas da sociedade.

GOVERNO
Ao contrário do Estado, que é fixo, o governo é transitório. Nas sociedades
democráticas, a transição deve ser constante. Nas sociedades governadas por governos
autoritários, a transitoriedade pode ser lenta. De qualquer modo, o governo é passível de
mudanças repentinas, pois cada governante tem seu modo de comandar a máquina
pública, aliás, este é o principal atributo dos governos – governar os Estados, gerir a
máquina pública, exercer o poder no âmbito estatal.
Disponível em: https://escolapqmarajoara.blogspot.com/2020/08/filosofia-prof-simone-1d-2-semana.html

Disponível em: http://multiplicadoresdaleituradaflavio.blogspot.com/2011/08/tirinhas-e-critica-social.html

Quando não nos interessamos nem o mínimo necessário por política e tudo que diz
respeito a ela, corremos o risco de não saber o que nos cabe cobrar, de quem devemos
e o que é de fato responsabilidade dos nossos representantes.

Disponível em: http://tirinhasfilosoficas.blogspot.com/2016/03/caramba-que-calor.html

Analfabetismo político
Por mais que você queira se manter longe do “circo político”, a política influencia
constantemente nossas vidas. O preço dos bens de consumo e dos serviços, o acesso à
saúde e a educação e até mesmo o uso da internet pela qual você está lendo este post,
são permeados por desejos políticos.
A política não acontece apenas nos meses que antecedem as eleições e tão
pouco se resume ao dia da votação. Aristóteles afirma que “somos seres políticos por
natureza” e a política é feita todos os dias, por todos os cidadãos e não apenas por
aqueles que foram ESCOLHIDOS para nos representar.

O que significa ser um indiferente político?
A indiferença política significa não se interessar, nem o mínimo necessário por
algo que nos afeta diretamente como os aumentos na tarifa de luz, de ônibus, do
combustível, dos impostos, da alimentação, exemplos que são resultados diretos das
decisões políticas.
Disponível em: https://blogdoenem.com.br/analfabetismo-politico-filosofia/

O desinteresse leva a ignorância política

Disponível em: https://www.polemicaparaiba.com.br/tag/odeio-politica/

Por que e como participar da política?

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/562668547168392265/

A partir da tabela acima pode-se concluir que, desde o Ser humano até o Ser
cidadão há a necessidade de existência social. Ou seja, os indivíduos vêm se relacionando
há milhares de anos até tornar-se um cidadão.
O direito evolui ao passo que a sociedade evolui, por isso há uma distinção de
direitos para cada “fase” do homem. O ser indivíduo pode ser facilmente confundido com
o ser cidadão, entretanto ao primeiro é garantido o direito de propriedade, quanto ao
segundo o direito de acesso.
Vale lembrar que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza”. Desta forma, as leis regulamentares do ser cidadão abriga todo e qualquer
indivíduo. O artigo 5º da Constituição Federal do Brasil tem por finalidade “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.
Disponível em: https://jus.com.br/artigos/47858/cidadania-e-o-dever-de-participacao-politica

Assim, para dar uma direção para seus estudos, deixaremos abaixo alguns
trechos de textos para que você, depois, aprofunde sua pesquisa.

TEXTO 1
A EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA ATRAVÉS
DA PARTICIPAÇÃO NO PODER LOCAL
A evolução estatal nos permite verificar que os pilares de um Estado, que se diz
democrático, não podem estar fundados na sobreposição do ente estatal sobre os

cidadãos. É preciso que sociedade e Estado interajam, criem instrumentos que possam
atender as demandas da sociedade de forma mais eficiente e eficaz, onde os cidadãos
sintam-se responsáveis pelo seu futuro coletivo, pelo futuro de todos e que o Estado
entenda que é através dos próprios cidadãos que poderá ser um Estado realmente
democrático.
Uma cidadania organizada leva ao Estado suas necessidades e possibilita um
maior alcance de conquistas, uma elevação do interesse dos indivíduos, agora cidadãos,
pelas coisas que lhe são próximas, pelo desenvolvimento de seu ambiente social, fazendo
com que este interesse possibilite, também, uma confiança recíproca entre as pessoas e
um maior grau de participação social. Se a democracia liberal primou pela separação entre
político e econômico, a democracia social tentou aproximá-los.
A democratização do Estado trouxe consigo a necessidade de também
democratizar a sociedade, sob pena de se ficar à beira de um retrocesso. Surge, assim,
segundo Calmon de Passos (1998, p. 92), a necessidade de “pensar e implementar os
instrumentos adequados, plasmar as novas instituições, enfim definir todo o necessário à
consecução desse objetivo. E tudo aponta seja esse caminho o da chamada democracia
participativa”, buscando a interação entre o econômico, o político, sua formulação jurídica
e possibilitando à sociedade, o seu poder de controle. Importante questionamento feito
atualmente é o destacado por Bonavides (2003, p. 26) quanto à identidade do povo, ou
seja, “quem é o povo, e onde está o povo, nessa forma de organização em que o ente
político é objeto e não sujeito, e se viu privado, pela extorsão política, da titularidade de
suas faculdades soberanas”? Tal indagação serve para que se possa inserir a democracia
participativa na perspectiva do exercício da cidadania e da soberania pelos cidadãos.
O modelo democrático de Estado em que o objetivo da democracia é dar poder
ao eleitorado para que eleja seus representantes, não pode mais ser tomado como
absoluto, porque serve como um fomentador de desigualdades, acirra as competições
eleitoreiras e faz com que o povo abra mão da sua capacidade decisória, entregando-a
para um governo, muitas vezes desconectado da realidade.
O exercício do poder político orienta-se e se legitima pelas leis que os cidadãos
criam para si mesmos numa formação da opinião e da vontade estruturada
discursivamente. Quando se considera essa prática como um processo destinado a
resolver problemas, descobre-se que ela deve a sua força legitimadora a um processo
democrático destinado a garantir um tratamento racional de questões políticas.
O exercício da cidadania, de forma plena, através da democracia participativa,
somente poderá acontecer se o cidadão entender que a “participação supõe

compromisso, envolvimento, presença em ações por vezes arriscadas e até temerárias”
(DEMO, 1996, p. 19-20), onde é necessário deixar o comodismo de lado, superar a ideia
de que é mais fácil receber as coisas prontas dos outros do que agir, devendo inteirar-se
dos assuntos, desenvolvendo o capital social da comunidade e o empoderamento da
mesma, influenciando decisões que são de seu interesse, porque com a participação, “os
cidadãos tornam-se protagonistas da sua própria história, deixam de ser objetos das
iniciativas de outros e tornam-se sujeitos do seu futuro”. (SCHMIDT, 2006, p. 1774).
O substantivo da democracia é, portanto, a participação. Quem diz democracia
diz, do mesmo passo, máxima presença de povo no governo, porque, sem participação
popular, democracia é quimera, é utopia, é ilusão, é retórica, é promessa sem arrimo na
realidade, sem raiz na história, sem sentido na doutrina, sem conteúdo nas leis
(BONAVIDES, 2003, p. 283).
O Estado, ao longo das décadas, vem passando por constantes modificações.
Ele, por si só, não tem condições de suprir as demandas originadas no meio social. Esta
insuficiência fez com que novas formas de democracia fossem sendo criadas e
implantadas para que se pudesse atender às demandas da sociedade com os rumos e
prioridades definidas por ela própria e, implementando-se inclusive a descentralização
estatal, que é um dos fatores mais importantes para o exercício da cidadania. Na
atualidade, são conhecidas três formas de democracia: direta, indireta ou representativa
e participativa. É por esta última que os cidadãos terão a possibilidade de exercer sua
cidadania de forma plena. Assim, verificou-se que a cidadania pode ser efetivada através
da democracia participativa, onde a participação dos cidadãos no governo deve ser
constante, sendo possibilitada através de uma quebra de paradigmas estatais e da
população, de modo que o Estado permita a abertura de um espaço para o povo e que
este se conscientize de que é preciso agir, participar, ser cidadão de verdade, ter coragem
e vontade de mudar para melhor a sociedade.
É preciso tomar consciência de que o indivíduo deve passar a ser cidadão, alguém
interessado no seu espaço local. O exercício da cidadania é muito mais fácil e possível
em um espaço mais próximo dos cidadãos, onde estes poderão deliberar, entender,
interagir uns com os outros. É pelo poder local no Município que o cidadão tem mais
condições de participar na tomada de decisões, na definição dos rumos do espaço
comunitário e social, que poderá verificar e buscar a solução para as necessidades da sua
comunidade.
Para corroborar a ideia de que a cidadania ativa melhor será exercitada em um
âmbito participativo local, foram elencados alguns instrumentos, cada um com suas

características, seja na visão mais voltada para o suprimento das necessidades apenas
pela Administração Pública – Orçamento Participativo –, seja naquela que conta com a
participação do capital social, com a população agindo em comunhão de esforços com o
Poder Público para atender às demandas – Governança Solidária Local – ou, também,
através das Associações de Moradores dos Bairros, numa visão mais localista ainda, onde
a união dos moradores será benéfica para toda a comunidade do Bairro, podendo se
referir ainda as previsões na Constituição Federal e em leis esparsas.
Portanto, o que se constatou é que a cidadania será uma constante na vida de
cada pessoa a partir do momento em que se compreender que o exercício da mesma é
condição para transformar a realidade em que se vive e que é através do Município, da
participação democrática no espaço local que se criarão as melhores condições e
instrumentos para que a melhora das condições de vida seja possível.
COPATTI, L. C. A Efetivação da cidadania através da participação no poder local. Perspectiva, Erechim.
V.34,
n.126,
p.
85-100,
junho/2010.
Disponível
em:
https://www.academia.edu/download/57057742/A_efetivacao_da_cidadania_-_URI.pdf

TEXTO 2
A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A
CONSTRUÇÃO DE UMA CIDADANIA PLENA E DE UMA CULTURA
POLÍTICA DEMOCRÁTICA
Diante da expansão da pobreza e das desigualdades sociais, associada a uma
crise política vivenciada pelo país, vem ocorrendo um afastamento da população do meio
político, impossibilitando a construção de uma cidadania política e social. Dessa forma,
um dos desafios da democracia moderna consiste em consolidar um sistema político
pautado no desenvolvimento de uma cultura política que promova valores e hábitos
democráticos como a participação, a confiança e a cooperação.
A participação da população constitui um pressuposto decisivo para o
fortalecimento das instituições políticas e democráticas, uma vez que o desenvolvimento
de uma cultura política de participação pode interferir diretamente na capacidade do
indivíduo de influenciar o processo decisório.
A democracia é entendida como um regime político que melhor protege e promove
os direitos humanos. É definida ainda, como regime fundado na soberania popular, na
separação e desconcentração de poderes, com pleno respeito aos direitos humanos. A
democracia, no sentido etimológico da palavra, significa o "governo do povo", ou "governo
da maioria". Na Grécia antiga, mais especificamente em Heródoto, a democracia era vista

como uma forma de governo que se situava entre duas outras formas: a monarquia ou
também chamado de "governo de um só" e a aristocracia ou também "governo de alguns".
(ROSENFIELD, 1994, p. 07).
Porém, a definição de democracia é dotada de relatividade e ambiguidade, isto é,
"nenhuma definição da democracia compreende seu vasto desenvolvimento histórico"
(VERDÚ, 1986, p. 241).
Participar é uma forma de exercer direitos políticos e sociais garantidos pela
Constituição. Especificamente, a participação política caracteriza-se pelas ações coletivas
ou individuais, de apoio ou de pressão, que são direcionadas a selecionar governos e a
influenciar as decisões tomadas por eles. Trata-se de uma participação ativa dos cidadãos
nos processos políticos, sociais e comunitários e tem como objetivo influenciar as decisões
que contemplem os interesses coletivos e o exercício da cidadania.
A ideia de que deveria haver maior participação dos cidadãos nas decisões
governamentais surge na década de 1960, com os movimentos estudantis e comunitários
que passaram a exercer pressões políticas. A questão que se coloca na atualidade é como
motivar os cidadãos para o envolvimento político. Carole Pateman (1992, p. 66)
argumenta que a participação mais ampla na esfera política começa necessariamente
com a participação em microesferas da vida social. "As pessoas com senso de eficácia
política têm mais probabilidade de participar da política do que aquelas que carecem
desse sentimento". De acordo com a autora, quanto mais os indivíduos participam, mais
capacitados se tornam para fazê-lo.
Os direitos do cidadão, tanto os chamados direitos humanos - à vida, à saúde, à
educação, à moradia - quanto os direitos civis - liberdade, igualdade jurídica, justiça são,
pois, proposições da democracia. Aliás, os direitos do homem e do cidadão foram
reafirmados pela ONU, após a Segunda Guerra Mundial, na Declaração Universal dos
Direitos humanos.
Os direitos do cidadão, tanto os chamados direitos humanos - à vida, à saúde, à
educação, à moradia - quanto os direitos civis - liberdade, igualdade jurídica, justiça são,
pois, proposições da democracia. Aliás, os direitos do homem e do cidadão foram
reafirmados pela ONU, após a Segunda Guerra Mundial, na Declaração Universal dos
Direitos humanos.
Há também faltas relacionadas à cultura política, entendida a cultura ainda no
sentido de significados e valores socialmente compartilhados. Parece bastante comum a
ideia de que convicções e representações podem ser importantes para promover ou
desestimular a participação civil na política. Assim, se o público tem a impressão de que

a sua intervenção política pode fazer alguma diferença para conduzir nesta ou naquela
direção a decisão acerca dos negócios públicos, então possivelmente se sentirá
compelido a produzir intervenções mais constantes e mais qualificadas (GOMES, 2005a,
p. 08).
Entre os fatores que influenciam na déficit de participação política podem ser
citados os fatores comportamentais, ou seja, aspectos psicológicos, culturais, ideológicos,
peculiaridades de conduta e índole do indivíduo, gênero, idade, escolaridade, étnicos etc.
Fatores legais - leis, decretos, legislação em geral, políticas públicas, prerrogativas
constitucionais que incentivem e garantam maior porosidade do estado para participação
do cidadão. Este tipo de fator está intimamente ligado à produção da decisão política no
âmbito governamental: isto é, quais as possibilidades e deveres legais do Estado em criar
canais de comunicação e participação (SILVA, 2006, p. 09).
A criação de leis e políticas públicas capazes de assegurar a intervenção do
cidadão em decisões políticas, através de ferramentas tecnológicas de comunicação,
pode, de um lado, facilitar e estimular a participação política do cidadão, mas também
obrigar o Estado à viabilizar esta intervenção.
E ainda, podem ser citados os fatores conjunturais - eventos, fatos,
acontecimentos, circunstâncias, agendamento de determinado tema na mídia etc. São
fatores ocasionais que podem gerar "ondas" de participação popular, no debate, na
deliberação ou pressão política em determinados momentos (SILVA, 2006, p. 10). Em
sociedades complexas, nas quais há um contingente populacional significativo e que a
vida pública é permeada por diversas áreas de atividades sócio econômicas, nota-se a
existência de um tipo de participação pontual de grupos ou cidadãos, a partir do
surgimento de fatos que afetam suas vidas mais diretamente ou que geraram maior
comoção pública.
O que resta então é a necessidade de reestruturação do funcionamento do Estado
com vistas ao desenvolvimento de sistemas capazes de instigarem a participação dos
cidadãos. Além disso, é importante desenvolver a educação política e através dela inserir
na cultura social da população o desejo de participar efetivamente nos atos do Estado,
visando sempre a consolidação dos ideais democráticos e de uma cidadania plena.
Sob o prisma constitucional, a palavra cidadania recebe de Orlando Soares (1999,
p. 180) a seguinte definição: Cidadania é o conjunto de condições jurídicas da pessoa
natural, que se acha no gozo de seus direitos civis e políticos, outorgados e assegurados
pela Constituição e pelas leis pertinentes à matéria (exercício do direito de voto e de ser

votado; desempenho de funções públicas; atividades profissionais em geral, comerciais,
empresariais, e assim por diante).
A despeito da existência de instituições políticas democráticas, existe ainda uma
precariedade da cidadania e a ausência de uma cultura política participativa, condição
para a consolidação de práticas democráticas. O aumento da pobreza e da exclusão social
confrontado com o enriquecimento ilícito de políticos via desvio de recursos públicos,
propicia um cenário de descrença e de afastamento dos cidadãos da esfera política,
favorecendo a permanência de práticas pautadas em princípios particularistas e
individualistas.
Verifica-se que o desenvolvimento de uma cultura de participação política para
uma cidadania plena depende da transformação das relações de poder, que tem
produzido concentração de renda, de informação e de saber. Da mesma forma, essa
transformação deve acontecer nas relações sociais, com o fortalecimento de organizações
sociais e comunitárias e com o surgimento de novos estilos de gestão pública e de ação
coletiva, possibilitando a inclusão da população nos processos políticos decisórios.
Portanto, é necessário enfatizar aspectos da cidadania política e da participação
cidadã, que se configura na participação dos cidadãos no exercício do poder político e na
criação de uma nova gramática política que contemple os interesses sociais diversos. Se,
por um lado, existe um número considerável de cidadãos desinteressados pela política,
de outro lado, há uma pequena parcela imbuída de sentimento de eficácia política, ou
seja, que acredita que sua participação pode alterar os resultados e as decisões políticas.
Disponível em: http://www.academia.edu/download/44028888/grosselli_7.pdf

TEXTO 3
NÚMERO DE ELEITORES JOVENS CAI POR DESILUSÃO COM POLÍTICA E
FALTA DE IDENTIFICAÇÃO COM OS PARTIDOS, AVALIAM ESPECIALISTAS

Um em cada cinco adolescentes de 16 e 17 anos tirou título de eleitor, segundo
TSE. Maria Eduarda, de 17 anos, diz que os candidatos não coadunam com suas
ideologias. Vinícius, também de 17 anos, afirma que o voto muda completamente o país.
Disponível em: https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/08/16/no-de-eleitores-jovens-caipor-desilusao-com-politica-e-falta-de-identificacao-com-os-partidos-avaliam-especialistas.ghtml

TEXTO 4
O ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO E A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO
Popularmente o brasileiro costuma receber o título de mau eleitor. Cunhou-se a
ideia de que "não sabemos votar" e que tal fenômeno é responsável por boa parte dos
problemas relacionados à má administração dos negócios públicos no país. A cada falha,
escândalo ou denúncia relacionados aos representantes que ocupam ou ocuparam cargos
públicos, o eleitor é logo lembrado como um dos responsáveis pela sua "indicação
equivocada" ao cargo. Partindo do pressuposto constitucional de que o poder emana do
povo e de que o eleitorado é responsável pela condução de seus representantes ao poder,
qual seria a alternativa possível para que mudássemos esse rótulo? Existem variáveis
capazes de apontar o desinteresse do brasileiro pela participação política? Ou vivemos
sob um estigma que não condiz com nossa realidade?
Para Benevides (1991), as crenças populares imputam ao povo, além de uma
multiplicidade de outras carências, a incompetência para votar em questões que "não
pode entender", a incoerência em suas opiniões e a irresponsabilidade política. Além
disso, afirma-se que o povo tende a votar de forma mais "conservadora" e mostrar-se
"apático" para a participação política. Por fim, o povo é tido como vulnerável às pressões
de grupos econômicos, é dominado por "paixões" e dirigido pela "tirania da maioria".
Segundo a autora, no entanto, esses argumentos são exagerados e afastam ainda mais
a sociedade de uma "participação mais efetiva no exercício do poder político". Como

alternativa, a autora aponta o envolvimento da sociedade em escolhas que transcendem
o voto. O Plebiscito, o Referendo e a Lei de Iniciativa Popular seriam os instrumentos que
poderiam representar uma participação mais efetiva da sociedade nas decisões políticas
da sociedade brasileira. A despeito da importância desses mecanismos legais, o que
assistimos nacionalmente, desde a promulgação da Constituição de 1988, foram duas
propostas populares que atingiram o número mínimo de assinaturas para ser apreciada
pela Câmara dos Deputados, um plebiscito em 1993 e nenhum referendo.
Ao contrário do que se previa ao longo de todo o processo constituinte
(WHITAKER et al, 1989), ou seja, que o brasileiro envolver-se-ia ativamente nas decisões
políticas, assistimos a um distanciamento e uma descrença acentuada nos
representantes, na democracia, nos partidos, no Poder Legislativo, no Executivo e no voto.
Alguns levantamentos realizados nos últimos quatro anos comprovam esse afastamento
e o desinteresse do brasileiro. Em 2000, a Fundação Perseu Abramo entrevistou jovens
entre 15 e 24 anos em dez regiões metropolitanas do país e constatou que 80% confiavam
totalmente em suas famílias, 39% em seus professores e 30% na igreja e nos padres
católicos. Enquanto isso, o percentual que depositava plena confiança nos vereadores, no
governo federal, nos partidos políticos e nos deputados e senadores, separadamente, era
inferior a 2%.
A falta de envolvimento político também aparece nos números levantados por uma
pesquisa coordenada pela professora Maria D´Alva Kinzo (Departamento de Ciência
Política da Universidade de São Paulo) poucos meses antes das eleições de 2002 na
Grande São Paulo. Os dados revelam que apenas 37% dos eleitores acompanham o
noticiário sobre política frequentemente. Além disso, mesmo durante a campanha
eleitoral, 52% afirmam que não votariam se não fossem obrigados e quase metade dos
entrevistados, 48%, acreditam que o voto influencia pouco, ou nada, o que acontece no
país. Concomitantemente, cerca de 40% dos eleitores acreditam que os partidos não são
necessários ao funcionamento da política.
Quando indagados sobre as eleições anteriores – eleição municipal em 2000 e
estadual/federal em 1998 – 71% não se lembravam em quem haviam votado para
vereador e cerca de 50% para os cargos de deputado estadual e federal, isto sem contar
aqueles que apontaram nomes errados, os cerca de 15% que afirmaram ter votado em
branco e nulo e os 18% que disseram não ter votado. Por fim, quando questionados sobre
o nome de um político do estado de São Paulo presente na Câmara dos Deputados e um
representante da Assembleia Legislativa, 82,3% e 88,2%, respectivamente (sem
considerar equívocos), não souberam apontar um parlamentar.

Com relação ao funcionamento da democracia, em pesquisa divulgada em 2004,
o PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) mostrou que pouco mais
de 30% dos brasileiros podem ser considerados democratas e 27% dos entrevistados não
apoiam a democracia.
O Estudo Eleitoral Brasileiro (ESEB), realizado em 2002, mostra que quase dois
terços dos brasileiros (62%) estão insatisfeitos com o funcionamento da democracia no
país, sendo que praticamente a metade dos entrevistados (46%) abriria mão do voto se
esse não fosse um direito de exercício obrigatório. Além disso, a pesquisa revela que mais
da metade dos eleitores (54%) não se lembrava dos candidatos escolhidos para a Câmara
dos Deputados e para as Assembleias Estaduais, sem levar em consideração os
equívocos. Esse desinteresse pode ser explicado por outros dados: 71% entendem que
senadores e deputados federais não representam, ou representam muito pouco, o que
pensam os eleitores. E 83% afirmam que os políticos são corruptos sempre ou na maior
parte do tempo.
Observando esse distanciamento entre representantes e representados emerge
o principal objetivo desse trabalho: saber, dentre os eleitores brasileiros, qual o seu
envolvimento com a política. Tal questão será dividida em três segmentos: a) a busca pelo
noticiário político, capaz de torná-lo um sujeito informado; b) a participação em campanhas
eleitorais, em que utiliza-se o pleito de 2002 e; c) o envolvimento em movimentos de
representação social, tais como sindicatos, associações, greves, reivindicações etc. A
base de dados utilizada para captar tais fenômenos é o ESEB, realizado após a eleição
de 2002. De posse dos resultados agrupados nesses três conjuntos, voltaremos nossa
atenção ao grupo de indivíduos que, de acordo com as variáveis utilizadas, demonstrou
um índice baixo de envolvimento. Quais as características desses sujeitos? Existe um
perfil comum capaz de caracterizar esse grupo? Há diferenças de sexo, escolaridade,
renda, religião etc.? A busca por informação e maior participação explica uma maior
crença nos mecanismos democráticos, nas instituições e nos poderes representativos?
Essas são as principais indagações deste trabalho. Resumindo, existem características
capazes de diferenciar o cidadão desinteressado daquele que participa e se informa?
Já Montesquieu (1973) defende que o povo tem uma "capacidade natural" para
escolher seus representantes. Estes indivíduos, por sua vez, gozavam de uma grande
vantagem sobre o povo: somente eles estavam aptos a discutir os assuntos públicos.
Assim, todos os cidadãos eram capazes de escolher, mas poucos eram aqueles que
podiam, de fato, representar. Além disso, para o autor, é clara a necessidade de que
aqueles que escolhem os políticos devem se orientar muito bem, agindo com um

indispensável bom senso, debatendo e trocando informações. A "boa escolha" é
propiciada pelas condições de conhecimento público, o que justifica também a defesa da
escolha de representantes em áreas restritas (distritos).
O argumento é muito semelhante ao defendido por Thomas Jefferson (1973), para
o qual o povo não tem capacidade para exercer o Executivo, mas tem para escolhê-lo.
Assim como também não tem para legislar, mas tem para selecionar os melhores
legisladores. A educação é capaz de despertar em cada um o espírito necessário à
manutenção do poder do povo. Educar, segundo Jefferson, é a maior garantia de liberdade
e afastamento das possibilidades de corrupção, o que é fundamental para arrefecer
ameaças e manter a democracia.
Para Jefferson e Montesquieu, o povo é capaz de escolher, mas não de exercer
funções de representação. Esse é um pensamento diferente dos argumentos dos
Federalistas e de Tocqueville, que defendem a existência de eleições indiretas, julgando
boa parcela dos cidadãos incapaz de escolher os melhores sujeitos para lhes dirigir em
determinadas esferas do poder. A trajetória da democracia ao longo do século XX vai
mostrar que, ao contrário do pensamento clássico, as definições modernas do termo
contemplam o direito de todos os homens escolherem seus representantes ou
representarem seus semelhantes. A discussão acerca da importância da educação ganha,
portanto, dimensões consideráveis.
John Stuart Mill (1973), analisando os governos representativos, divide os
cidadãos em duas classes: ativos e passivos, e destaca que os governantes preferem o
segundo grupo, uma vez que esses são mais dóceis e indiferentes. Os primeiros, no
entanto, são indispensáveis à democracia e isso explica a extensão do sufrágio universal
às classes populares. Essa participação tem um grande valor educativo, e o debate
cotidiano entre sujeitos defensores de valores distintos é indispensável à conscientização.
Robert Dahl (2001) destaca a essencialidade do que chama de educação cívica.
Tal instrução é conseguida nos meios formais de educação (escola), na ampla
disponibilidade da informação pertinente nos meios de comunicação, na atuação dos
partidos políticos (sobretudo nas democracias mais avançadas) e nas associações
organizadas das quais os cidadãos fazem parte ou se aproximam. Ela é indispensável ao
pleno funcionamento da democracia, ficando clara a necessidade de atuação e busca de
informação por parte do cidadão.
Norberto Bobbio (1986), por sua vez, mostra-se preocupado com a apatia política,
gerada pelo desinteresse da sociedade em questões de ordem pública. O autor, no
entanto, acredita que o incentivo à participação tem limites, afirmando que não há mal

maior à democracia que o seu excesso. A alternativa é ampliar os espaços de
participação, fazendo com que ela seja sentida como um processo natural, presente no
dia-dia das pessoas. Dessa forma, democrático não é mais exclusivamente o país que
estende a participação ao maior número de pessoas mas sim que garante a ampliação da
quantidade de espaços democráticos. Significa dizer que o termo é aprendido
cotidianamente e que a informação e a associação são fundamentais à sua efetivação.
A definição de cidadania para T. H. Marshall também aponta para a necessidade
de conscientização do sujeito com relação ao seu papel dentro da sociedade. A conquista
dos direitos políticos, marca registrada do século XIX em alguns países, demonstra a luta
de parcelas específicas da população por representação no poder. Apenas no século XX,
no entanto, há à extensão do voto até o sufrágio universal. A educação torna-se central
ao conceito de cidadania, tendo como papel fundamental transformar o homem em
cavalheiro, ou seja, promover a conscientização necessária à evolução do sujeito como
cidadão.
Para o caso brasileiro, Benevides (1991) destaca o papel fundamental dos
mecanismos de participação popular para a aproximação da sociedade com o poder e
afirma a importância da instrução. A educação política se dá através de um processo de
debates, discussões, busca por informação e participação. O intuito maior do presente
trabalho é exatamente avaliar o interesse do brasileiro em participar de campanhas
políticas, movimentos sociais e buscar informações no noticiário político.

Conclusão
Se voltarmos ao debate teórico contido no início desse trabalho, veremos como a
participação parece estar realmente atrelada à educação e à conscientização dos
cidadãos. Nenhum eleitor que declarou participação e acompanhamento da política deixou
de comparecer às urnas em 2002. Dentre aqueles considerados como desinteressados,
cerca de 13% não votaram. Levando-se em consideração que o voto é um direito de
exercício

obrigatório,

um

contingente

expressivo

de

eleitores

descumpriu

as

determinações legais do país. Neste caso, a discussão sobre o caráter facultativo do
comparecimento parece estar relacionada à valorização do ato: entre aqueles que
participam e se organizam, quase 90% assumem que votariam a despeito da
obrigatoriedade, enquanto mais da metade dos cidadãos com grau baixo de participação
abster-se-ia se o voto não fosse compulsório.
A conclusão que podemos chegar é que a educação política é absolutamente
indispensável. Se extrapolarmos os dados da amostra do ESEB para a população

brasileira, notaremos que cerca de 80 milhões de brasileiros estão contidos no grau baixo,
enquanto apenas 2,5 milhões procuram informação e participação. Levando-se em
consideração a natureza mais pensável do sufrágio universal, do princípio do one man,
one vote, one value e a obrigatoriedade do voto no país, o problema da educação precisa
ser rapidamente resolvido para que a imensa maioria de desinteressados não determine,
sabe-se lá de qual forma, o destino do país.
Cabe ao sistema de ensino disseminar a informação necessária à plena
participação, seja por ações próprias ou pelo incentivo de ações, como por exemplo,
terceiro setor. Caso contrário, dificilmente nos veremos livres da máxima de "maus
eleitores", independentemente dos resultados das urnas.
MARTINS JÚNIOR, J. P.; DANTAS, H. O índice de participação e a importância da educação. OPINIÃO
PÚBLICA, Campinas, Vol. X, nº 2, Outubro, 2004, p. 268-287. Disponível em:
https://www.scielo.br/pdf/op/v10n2/22019.pdf (adaptado)

TEXTO 5
FILMES SOBRE POLÍTICA PARA USAR NA REDAÇÃO
Brazil (1985)
Mistura Kafka, George Orwell e Monty Python para ver o que sai, e é capaz de sair
algo bem parecido a Brazil, que mostra um futuro distópico em que a burocracia se elevou
à potência do surreal. Embora exerçam função reguladora sobre os humanos, as
máquinas são inoperantes, haja vista que o aparelho de ar condicionado do apartamento
de Sam está quebrado, os procedimentos cirúrgicos a que as mulheres se submetem em
benefício da estética frequentemente apresentam resultados lamentáveis. O filme, nesse
sentido, aproxima-se das distopias pós-modernas ao enfatizar o fracasso da razão
instrumental, da tecnologia como promessa de fornecedora de bem-estar. Por meio de
uma comédia de humor negro, o filme se distingue pelo modo contundente com que
parodia as instituições burocráticas, uma vez que, na contramão de uma ordem liberal, o
governo se caracteriza por ser detentor de poder sobre a vida de todos. Paradoxalmente,
Fragmento disponível em: http://periodicos.unincor.br/index.php/memento/article/view/2414

Operação Final
“O enredo gira em torno da operação do Mossad para capturar e julgar Adolf Eichmann,
criminoso de guerra nazista refugiado na Argentina. O filme permite analisar a reação dos
judeus diante de uma liderança nazista e a confusão entre justiça, aplicada por tribunais,
e o justiçamento. Filme também interessante para tratar o fenômeno nazista pós-guerra”.

Getúlio (João Jardim) – 2014
O filme relata as intrigas da Presidência da República e as entranhas do poder nos
últimos 19 dias de vida de Getúlio, mostrando as conspirações e tramas nos bastidores
para que o presidente seja deposto ou renuncie. Getúlio foi um ditador confesso, admite
no filme ter rasgado duas Constituições enquanto esteve no comando, com o objetivo de
se manter no poder. Mas apesar de ter sido um ditador, voltou à presidência novamente
por voto democrático. O filme mostra muito do que vivemos hoje na política brasileira,
expondo que o hábito das negociatas, lobby, conchavos, chantagem, alianças ilícitas vêm
de muitos anos e não acontecem somente na atualidade. O jogo político, do fazer o que é
interessante para mim em detrimento do que é importante para o bem-estar do país e a
autoridade que o poder continuado por vezes traz, em razão das características que se
perpetuam num sistema político que se adentra, a fim de obter vantagens econômicas e
políticas.

O Menino do Pijama Listrado
“Essa é a história de duas crianças, Bruno, filho de um soldado que foi promovido,
e outro chamado Shmuel, judeu, ambos de 8 anos, separados pela cerca de um campo
de concentração. O filme descreve e critica o nazismo usando a perspectiva dos
personagens infantis, algo como a ingenuidade interpretando a barbárie. Um filme bem
denso, pesado em muitos pontos, em que o horror dos campos fica mais evidenciado pela
inocência da amizade dos meninos”.
Disponível em: https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/professores-indicam-6-filmes-da-netflix-quepodem-ajudar-no-estudo-para-o-enem-1.668338

TEXTO 6
O VOTO COMO ATO DE CIDADANIA
Um dos pressupostos mais importantes da democracia é a participação política
do cidadão, cuja principal forma de expressão é o voto. No entanto, nem sempre foi assim.
O direito ao exercício de votar passou por várias fases em diferentes períodos de nossa
história, chegando aos dias atuais com a conquista do voto direto e secreto.
Nossa história começa em 1532, com a eleição do Conselho Municipal da Vila de
São Vicente. Somente em 1821, usando os dispositivos da Constituição Espanhola para
eleger 72 representantes junto à Corte Portuguesa, é que o voto deixou de ser em âmbito
municipal. Em 1891, pela primeira vez, foi exercido o voto direto para eleger um presidente
e um vice-presidente, sendo Prudente de Morais, o escolhido.
Em 1932, uma nova conquista foi alcançada, com o direito de voto feminino. Ainda
durante a década de 30, o voto passou a ser secreto, porém, em 1937, a república sofreu

um duro golpe promovido por Getúlio Vargas, que instituiu o Estado Novo, fechando o
Congresso e impedindo que os brasileiros fossem às urnas durante os oito anos seguintes.
Somente após a Segunda Guerra Mundial em 1945, com a vitória dos aliados e
uma pressão pelo retorno da democracia, é que Vargas permitiu uma reorganização
partidária e a volta das eleições neste mesmo ano. No entanto, o pior ainda estava por vir.
Em 1964, outro golpe militar impediu o voto direto para presidente, vice-presidente e
cargos majoritários como governadores, prefeitos e senadores. Começava o período mais
negro de nossa história: a “Ditadura Militar”.
O Presidente João Goulart foi destituído de seu cargo e a censura tornou-se
prática comum, como o fechamento de vários meios de comunicação, como rádios e
emissoras de televisão. Em 1968, o novo presidente Costa e Silva, decretou o Ato
Institucional número 5, o AI-5, dando plenos poderes ao governo. Novamente o Congresso
foi fechado e diversos parlamentares tiveram seus direitos cassados.
A década de 70 ficou conhecida como “anos de chumbo”. No entanto, em 1974,
ressurgia a esperança através da campanha política do partido denominado MDB,
liderado por Ulysses Guimarães, um dos maiores opositores do regime militar.
Em 1984, lideradas por Ulysses Guimarães, milhares de pessoas saíram às ruas
em manifestações, exigindo a volta das eleições diretas. Esse momento ficou conhecido
como “Diretas Já” e seu líder, Ulysses Guimarães, conhecido como o “Senhor Diretas”.
Em 1985, ainda que de forma indireta, foi eleito Tancredo Neves, o primeiro
presidente civil eleito após o golpe de 1964. Infelizmente, após ser eleito, foi acometido
por uma grave doença e faleceu antes de tomar posse, sendo substituído pelo vicepresidente, o senhor José Sarney. Uma emenda constitucional restabeleceu o voto direto
e concedeu o direito de voto aos maiores de 16 anos e aos analfabetos. Esta eleição
marcou o fim da ditadura e o começo da redemocratização do país.
A partir de 1992, aconteceu a primeira eleição direta para presidente após a
Ditadura Militar, sendo eleito para o cargo máximo do país, o senhor Fernando Collor de
Mello, que acabou destituído do seu cargo, acusado de corrupção. Depois disso,
ocorreram outras eleições para presidente, governadores e prefeitos, com inquestionáveis
demonstrações de democracia, através de um sistema inovador, como as urnas
eletrônicas.
O conceito político de certa forma se entrelaça com cidadania, como coloca
Aristóteles, o homem é um animal político, ou seja, carece do convívio social e de uma
forma de organização geral que busca um fim comum. O termo política ainda reserva uma
interpretação relacionada ao poder, sem perder seu significado voltado às relações

sociais. As duas se assemelham de forma que, o poder político não existe sem as relações
sociais, e as relações sociais se dão de melhor forma com uma organização vinda de um
poder maior.
Tendo em vista que, todo cidadão necessita da relação humana, isto requer que
haja estruturas de ordem básicas e “costumeiras”. São elas o exercício de direitos e
deveres cotidianamente aplicadas. O direito de um cidadão não pode ser corrompido além
de ser incontestável. Inclusive o direito de tomar parte no governo de seu país. Uma
amostra desta participação política é o sistema conhecido como sufrágio universal.
O dever de participação política é necessário para que haja o mínimo de
fiscalização na ordem. É o exercício de igualdade e liberdade. A participação política se
faz obrigatória no momento em que o número de indivíduos participativos deve ser a
maioria para que se aproxime de normas justas, conforme uma vontade comum.
Desta forma, o cidadão como ser evoluído já retém comportamentos políticos. A
participação política foi uma grande conquista de uma liberdade individual da sociedade.
É dever de todos, participar da vida política, além de exprimir a vontade de cada indivíduo
sem nenhuma distinção. Eleger um homem que seja capaz de manter a ordem social, que
vise o bem comum é um dever de todos. O exercício desta prática há de ser obrigatório,
para que a maioria possa expor um representante de forma democrática.
Por fim, ver a má qualidade da educação pátria como o principal problema
enfrentado pela sociedade brasileira, pode parecer muito óbvio, mas nem sempre se
consegue identificá-lo, muito menos compreendê-lo. Logo, este trabalho aponta que, no
Brasil, houve uma notória evolução no que se refere aos direitos da cidadania e que o
atual estágio, iniciado com a promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988,
colocou o país numa situação de superioridade frente as mais modernas cartas
democráticas do Mundo. Entretanto, a outra etapa importante deste processo, o exercício
da cidadania, ainda não foi realizada. Aponta-se que se deve, urgentemente, construir a
identidade do cidadão brasileiro, por meio de uma educação voltada para a transformação
social, para o melhoramento de uma consciência coletiva. Só assim ter-se-á uma
cidadania, de fato e de direito.
Disponível em: https://jus.com.br/artigos/48124/o-exercicio-da-cidadania-no-desenvolvimento-da-sociedade
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TEXTO 1

Os instrumentos constitucionais para exercício da cidadania – plebiscito, referendo e
iniciativa popular – são importantes, mas não suficientes para que a cidadania seja
realmente ativa, porque a vinculação de tais mecanismos a uma democracia semidireta,
com requisitos ou preestabelecidos ou na maioria das vezes, quase impossíveis de
cumprir, os torna insuficientes, urgindo sejam buscadas novas formas de participação
cidadã, de interação entre Estado e sociedade.
COPATTI, L. C. A Efetivação da cidadania através da participação no poder local. Perspectiva, Erechim. v.34, n.126, p.
85-100, junho/2010.

O dever de participação política é necessário para que haja o mínimo de fiscalização na
ordem. É o exercício de igualdade e liberdade. A participação política se faz obrigatória
no momento em que o número de indivíduos participativos deve ser a maioria para que se
aproxime de normas justas, conforme uma vontade comum.
Disponível em: https://jus.com.br/artigos/48124/o-exercicio-da-cidadania-no-desenvolvimento-da-sociedade

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao
longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita
formal da língua portuguesa sobre o tema “A importância da participação política para
a efetivação da cidadania no Brasil.”, apresentando proposta de intervenção, que
respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa,
argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.

