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AS CONCEPÇÕES DE ESTADO E PODER POLÍTICO

• Compreender as funções do estado na sociedade;

• Conhecer os fundamentos históricos de direitos humanos;

• Analisar a universalidade dos direitos humanos;

• Distinguir os tipos de Estado: Democrático X Ditatorial.
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Entenda o que é Estado na visão da sociologia

•A Sociologia
analisa o Estado
como um agente
de controle social
capaz de regular
certos aspectos
da vida social.
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Declaração dos direitos – Contexto Histórico

1. Bill of Rights (1689)
•Revolução Gloriosa (1688 – 1689);
•Fim do absolutismo inglês, com Judiciário 
autônomo;
•Liberdade (individual e impressa);
•Burguesia assume o poder (econômico e político).

2. Carta de Independência Americana (1776)
•Direitos iguais (vida e liberdade);
•Proteção ao Indivíduo;
•Soberania popular.

3. Declaração Universal dos
Direitos do Homem e do Cidadão
(1789)
•Surge com a Revolução Francesa;
•Fim do Antigo Regime e do
Absolutismo;
•Liberdade individual
•Soberania Nacional
•Proteção ao direito individual
Igualdade e liberdade perante a lei
•Liberdade de expressão
Marca a formação de um Estado 
livre, justo, igualitário, soberano.
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Olympe de Gouges, criou a Declaração dos direitos

da mulher e cidadã em 1791 em resposta a ausência

de direitos femininos na Declaração dos Direitos do

Homem e do Cidadão de 1789, no entanto ela foi

acusada de ser contra revolucionária e de não seguir

as obrigações do sexo feminino sendo guilhotinada.

Olympe de Gouges (1748-1793).

 ATENÇÃO 
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Estado democrático de direito

•O Estado garante as liberdades individuais e respeita os direitos humanos.
•Início: Fim do Absolutismo;
•Habeas Corpus;
•Bill of Rights;
•Carta de Independência;
•Declaração Universal dos Direitos;
•Proteção Jurídica:

oA Lei emana do cidadão (não da religião, do exército ou das oligarquias)
oEssa lei manterá o Estado.
oO Estado será justo, igualitário e justo.
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O QUE É DITADURA? 

•A ditadura é um regime antidemocrático que se baseia no governo de um ditador. Para
exercê-lo, o ditador se apoia na censura e em apenas um partido político cuja ideologia
será a única considerada correta.

•O ditador, muitas vezes, é considerado um ser especial, onde os cidadãos devem
obediência e não é possível questioná-lo.

•As ditaduras podem ser de direita, de esquerda, religiosas, monárquicas, etc e,
inclusive, costumam utilizar recursos democráticos como as eleições para disfarçar seu
caráter autoritário.



DITADURA NO BRASIL 
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•Governo de Getúlio Vargas, durante
o Estado Novo (1937-1945) e a
ditadura militar entre 1964 a 1985.

•Ambas as ditaduras foram instaladas
depois de um golpe de Estado contra
um governo democrático.
• Houve censura, os opositores foram
perseguidos , torturados ou mortos;
•As liberdades individuais foram
restringidas.

Aspecto da repressão policial na época da ditadura
militar no Brasil.
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ENEM 2017

1. Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem: foi no século XVIII —
em 1789, precisamente — que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em
Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa Declaração se impôs
como necessária para um grupo de revolucionários, por ter sido preparada por uma

mudança no plano das ideias e das mentalidades: o iluminismo.
FORTES, L. R. S. O Iluminismo e os reis filósofos. São Paulo: Brasiliense, 1981 (adaptado).

Correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de
pensamento que tem como uma de suas bases a:

A) modernização da educação escolar.
B) atualização da disciplina moral cristã.
C) divulgação de costumes aristocráticos.
D) socialização do conhecimento científico.
E) universalização do princípio da igualdade civil.
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ENEM(Segunda aplicação) 2017

2. Em um governo que deriva sua legitimidade de eleições livres e regulares, a ativação
de uma corrente comunicativa entre a sociedade política e a civil é essencial e
constitutiva, não apenas inevitável. As múltiplas fontes de informação e as variadas
formas de comunicação e influência que os cidadãos ativam através da mídia,
movimentos sociais e partidos políticos dão o tom da representação em uma
sociedade democrática.

URBINATI, N. O que torna a representação democrática? Lua Nova, n. 67, 2006.

Esse papel exercido pelos meios de comunicação favorece uma transformação democrática
em função do(a)

A) limitação dos gastos públicos.
B) interesse de grupos corporativos.
C) dissolução de conflitos ideológicos.
D) fortalecimento da participação popular.
E) autonomia dos órgãos governamentais.
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O entendimento de o que é Estado e sociedade política vem evoluindo desde a
Antiguidade, mas já sabemos que ele possui poder de zelar e tomar decisões em
nome da coletividade.

1. QUAL É A DEFINIÇÃO DE ESTADO , SEGUNDO A SOCIOLOGIA?

2. DE ACORDO COM O CONTEXTO HISTÓRICO QUANDO COMEÇA A SURGUIR A
CONCEPÇÃO DE “DIREITOS HUMANOS”?

3. CITE AS DIFERENÇAS ENTRE DEMOCRACIA X DITADURA.

@keuricampelo


