
 

 

MÓDULO 4 – DEMOCRACIA 

Aula 2 – Democracia: direitos sociais e cidadania 

 

Boas-vindas ao curso Mutirão pelo Brasil que queremos: o Bem Viver dos povos, uma 

proposta da 6ª Semana Social Brasileira (6ªSSB), que é uma mobilização da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil, suas pastorais sociais em parceria com movimentos 

populares. O curso está organizando em seis módulos. Este é o Módulo 4: Democracia, 

nele, os temas desenvolvidos serão:  

Aula 1 – O que é a Democracia? 

Aula 2 – Democracia: direitos sociais e cidadania 

Aula 3 – Sistema político: sociedade democrática 

Aula 4 – Na Democracia: a importância das instituições democráticas 

 



 

 

AULA 2: Democracia: direitos sociais e cidadania 

 

ASSESSORIA: Márcia Ponce, secretaria regional da Cáritas Brasileira 

Paraná.  Presidente do CERMA - Conselho Estadual de Refugiados, Migrantes e 

Apátridas do Paraná de 2019 a 2022. Membro da CONMIR - Comissão Nacional de 

Migração, Refúgio e Apátrida da Caritas Brasileira. Coordenadora Regional da Pastoral 

do Migrante no Paraná. Bacharel em Serviço Social com especialização em movimentos 

e pastorais sociais.  

  

EMENTA: 

A. Objetivos:  

1. Regime Democrático ou Sociedade Democrática: Reflexões acerca do modelo de 

sociedade que temos e o modelo que podemos construir; 

2. Histórico da promulgação da Constituição Brasileira: Estado democrático de 

direitos, segundo a Constituição Federal de 1988; 

3. Década de 80: Período histórico com o surgimento de grandes movimentos, 

organizações e pastorais sociais na perspectiva de uma nova sociedade; 

4. Direitos sociais: diferenças entre carências, privilégios e direitos; 



5. Orçamento público para as políticas sociais: O (des)financiamento e os desmontes 

no orçamento público sofrido nos últimos tempos para as populações mais 

vulneráveis. 

 

B - Metodologia: 

Aula expositiva – formato on line  

Clique aqui para acessar a aula 

 

C. Leitura Complementar  

1. Promulgação da Constituição de 1988, Jornal Nacional: 

https://www.youtube.com/watch?v=sOxmc_uw19U 

2. Material em slides 

3. Morte ou reinvenção da Democracia? Desafios para o futuro de um sistema: 

https://ssb.org.br/noticias/morte-ou-reinvencao-da-democracia-desafios-para-o-futuro-

de-um-sistema-politico/ 

4. Política e força moral:  

https://ssb.org.br/noticias/politica-e-forca-moral/ 

5. Cartografia social visibiliza as realidades das ocupações em São Leopoldo: 

https://ssb.org.br/noticias/cartografia-social-visibiliza-as-realidades-das-ocupacoes-em-

sao-leopoldo/ 

 

D. Perguntas geradoras:  

1. A partir do que foi apresentado sobre Sociedade Democrática e Regime 

Democrático, e da diferença entre carências, privilégios e direitos, como podemos 

descrever o modelo de sociedade que vivemos no Brasil? 

2. Perante a Constituição Federal, somos todos sujeitos de direitos e que esses 

direitos devem ser garantidos igualmente. No que diz respeito aos orçamentos 

públicos destinados às populações mais vulneráveis, esses direitos estão sendo 

garantidos? Exemplifique. 

https://ssb.org.br/app/uploads/2022/12/Democracia-Direitos-Sociais-e-Cidadania-3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sOxmc_uw19U
https://ssb.org.br/noticias/morte-ou-reinvencao-da-democracia-desafios-para-o-futuro-de-um-sistema-politico/
https://ssb.org.br/noticias/morte-ou-reinvencao-da-democracia-desafios-para-o-futuro-de-um-sistema-politico/
https://ssb.org.br/noticias/politica-e-forca-moral/
https://ssb.org.br/noticias/cartografia-social-visibiliza-as-realidades-das-ocupacoes-em-sao-leopoldo/
https://ssb.org.br/noticias/cartografia-social-visibiliza-as-realidades-das-ocupacoes-em-sao-leopoldo/


3. Como apresentado, na década de 80 nasceram grande organizações, movimentos 

populares e especialmente as pastorais sociais que historicamente tem contribuído 

com temas sociais importantes para a Igreja e a sociedade. Como percebemos essa 

relação, nos últimos tempos, dessa presença e ação profética tanto para a Igreja 

quanto para a sociedade? 

 

- 


