
 

 

 

 

MÓDULO 4 – DEMOCRACIA 

Aula 4 – Na Democracia: a importância das instituições democráticas 

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 4: Na Democracia: a importância das instituições democráticas 

 

ASSESSORIA: Selvino Heck, ex-deputado estadual constituinte do Rio Grande do Sul 

(1987-1990). Membro da Coordenação Ampliada nacional e Coordenação/RS do 

Movimento Fé e Política. Membro da Coordenação do CEAAL Brasil (Conselho Latino-

americano e Caribenho de Educação Popular) e do Conselho Deliberativo do CAMP 

(Centro de Assessoria Multiprofissional), de Porto Alegre/RS 

  

EMENTA:  

A. Objetivos: na história brasileira nunca houve uma democracia consolidada. Os 

períodos de paz e de democracia sempre foram de curta duração. Os golpes e a ditadura 

são parte permanente da história do Brasil. A elite brasileira conservadora e escravocrata, 

o grande capital e a grande mídia nunca permitiram que o povo brasileiro, trabalhadoras 

e trabalhadores, e especialmente os mais pobres tivessem vida digna e direitos. Anuncia 

profeticamente o Papa Francisco: nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem-

terra, nenhum trabalhador sem direitos. No Brasil, as instituições democráticas e a própria 

democracia sempre foram construídas com forte organização e resistência popular, como 

aconteceu com a redemocratização do Brasil após a ditadura, com as Diretas Já e a luta 

pela Constituição Cidadã. Instituições democráticas e diálogo permanente entre governos 



e sociedade são fundamentais para a consolidação da democracia, da justiça social, com 

instituições democráticas consolidadas. 

 

B - Metodologia: 

Aula expositiva – formato palestra on line  

 

C - Leitura Complementar  

1. Elementos de conjuntura nos novos tempos, por Selvino Reck 

https://ssb.org.br/app/uploads/2022/12/Elementos-de-conjuntura-de-novos-

tempos.pdf 

 

 

2. Educação Popular e Economia Solidária, por Selvino Reck 

https://ssb.org.br/app/uploads/2022/12/Educacao-Popular-e-Economia-

Solidaria.pdf 

 

 

3. Grito dos Excluídos(as) chega a 28 anos de luta por justiça social: 

https://ssb.org.br/noticias/grito-dos-excluidos-e-das-excluidas-chega-a-28-

anos-de-luta-por-justica-social/ 

            4. MIGUEL, Felipe Luís. O colapso da Democracia: Ed. Expressão Popular. 

 

D. perguntas geradoras:  

1. Como construir/reconstruir a democracia e políticas públicas com participação 

popular no Brasil na atual conjuntura? 

2. Como deve ser a relação movimento/instituição, da democracia e instituições 

democráticas? 

3. Como e o que significa encantar a política no Brasil de hoje? 

 

https://ssb.org.br/app/uploads/2022/12/Elementos-de-conjuntura-de-novos-tempos.pdf
https://ssb.org.br/app/uploads/2022/12/Elementos-de-conjuntura-de-novos-tempos.pdf
https://ssb.org.br/app/uploads/2022/12/Educacao-Popular-e-Economia-Solidaria.pdf
https://ssb.org.br/app/uploads/2022/12/Educacao-Popular-e-Economia-Solidaria.pdf
https://ssb.org.br/noticias/grito-dos-excluidos-e-das-excluidas-chega-a-28-anos-de-luta-por-justica-social/
https://ssb.org.br/noticias/grito-dos-excluidos-e-das-excluidas-chega-a-28-anos-de-luta-por-justica-social/


 

 

 


