
 

 

MÓDULO 4 – DEMOCRACIA 

Aula 3 – Sistema político: sociedade democrática 

 

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 3: Sistema político: sociedade democrática 

 

ASSESSORIA: Paulo Adolfo Simões, pertence ao clero da diocese de Pouso alegre - 

MG. É secretário executivo do CEFEP (Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder 

Câmera), que articula em torno de noventa escolas de Fé e Política no Brasil, o centro é 

uma ação da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) vinculado a Comissão 

Episcopal Pastoral para o Laicato.  

  

EMENTA:  

A. Objetivos: definir o papel e os tipos de Democracia que existem. 

1. Projeto Encantar a Política 

2. Reflexão política permanente 

3. Sistema político e democracia 

4. Oligarquia x Democracia 

5. Democracia representativa ou liberal 

6. Plutocracias 

7. Modelos de Democracia 

8. Democracia participativa 



9. Orçamento participativo 

10. Sistema eleitoral 

 

B - Metodologia: 

Aula expositiva – formato palestra on line  

 

C. Leitura Complementar  

Texto-Base 

Caderno Encantar a Politica 

2. Encantar a Política: 

https://ssb.org.br/noticias/encantar-a-politica-2/ 

3. Papa Francisco recebe material da 6ª Semana Social Brasileira e caderno do Projeto 

Encantar a Política: 

https://ssb.org.br/noticias/papa-francisco-recebe-material-da-6a-semana-social-

brasileira-e-caderno-do-projeto-encantar-a-politica/ 

4. Em defesa da Democracia no Brasil: 

https://ssb.org.br/noticias/em-defesa-da-democracia-no-brasil/ 

5. Exigências éticas, justiça social e democracia: uma análise de conjuntura: 

https://ssb.org.br/noticias/exigencias-eticas-justica-social-e-democracia-uma-analise-de-

conjuntura/ 

6. Conclamação pela vida e pela democracia: 

https://ssb.org.br/noticias/conclamacao-pela-vida-e-pela-democracia/ 

7. STEVEN, Levitsky, ZIBLATT, Daniel: como as democracias morrem, Ed. Zahar. 

8. EMPOLI, Da Giuliano:  Engenheiros do caos. Grupo Autêntica, Edição. 2019. 

 

D. Perguntas geradoras:  

https://ssb.org.br/app/uploads/2022/12/1.-CADERNO-ENCANTAR-A-POLITICA-DIGITAL-1.pdf
https://ssb.org.br/noticias/encantar-a-politica-2/
https://ssb.org.br/noticias/papa-francisco-recebe-material-da-6a-semana-social-brasileira-e-caderno-do-projeto-encantar-a-politica/
https://ssb.org.br/noticias/papa-francisco-recebe-material-da-6a-semana-social-brasileira-e-caderno-do-projeto-encantar-a-politica/
https://ssb.org.br/noticias/em-defesa-da-democracia-no-brasil/
https://ssb.org.br/noticias/exigencias-eticas-justica-social-e-democracia-uma-analise-de-conjuntura/
https://ssb.org.br/noticias/exigencias-eticas-justica-social-e-democracia-uma-analise-de-conjuntura/
https://ssb.org.br/noticias/conclamacao-pela-vida-e-pela-democracia/


1. Quais os limites e possibilidades você vê na democracia representativa / liberal? 

2. O que podemos fazer para defender a democracia em nosso país, nesse momento em 

que ela vem sendo agredida? 

3.  Qual oligarquia exerce o poder no território onde você atua e como seu grupo lida com 

isso? 

 

 


