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DESPERTAR É PRECISO
Vladimir Maiakovski, 1930

Na primeira noite eles aproximam-se

e colhem uma Flor do nosso jardim

e não dizemos nada.

Na segunda noite,

Já não se escondem;

pisam as flores, matam o nosso cão,

e não dizemos nada.

Até que um dia o mais frágil deles

entra sozinho em nossa casa,

rouba-nos a lua e, conhecendo o nosso medo,

arranca-nos a voz da garganta.

E porque não dissemos nada,

Já não podemos dizer nada.
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Companheiros e Companheiras,

Dando continuidade ao nosso diálogo iniciado com o Módulo “Quem Somos?, 

neste módulo temos por objetivo discutir o Estado e o Direito, temas  complexos, mas que são 

cruciais, principalmente na conjuntura atual. 

A busca, aqui, é problematizar a concepção de Estado vigente, além de definir a 

composição do Estado, sua estrutura e o poder que exerce na sociedade atual, afirmando a 

participação popular e o lugar do Direito neste contexto.

As noções de Estado e Direito estão intercaladas e dialogada com a realidade vivida 

pelos sujeitos que estão no embate constante com as representações do Estado e seu sistema 

de direito na sociedade brasileira. 

Vamos juntos por mais esse caminho! 

Fraternalmente,

Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais do Estado da Bahia

AATR-BA
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BOAS VINDAS

“E com o bucho mais cheio começei a pensar
Que eu me organizando posso desorganizar
Que eu desorganizando posso me organizar
Que eu me organizando posso desorganizar” 
Música da Da Lama ao Caos- Nação Zumbi
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Onde eu encontro o Estado? Como eu me relaciono com ele? Como o Estado se relaciona 

comigo? Por que eu preciso buscar o Estado?

Essas e outras questões estão colocadas no nosso dia-a-dia. Selecionamos a seguir situações 

que podem ter sido vivenciadas pelos(as) companheiros(as) da turma. O objetivo é 

proporcionar uma reflexão sobre a relação entre Estado, os movimentos sociais, as 

comunidades pesqueiras e as pessoas, a partir das histórias e experiências da vida.

1.1 O registro de nascimento 

É a partir do registro de nascimento que a pessoa estabelece a primeira relação com o Estado. 

Com esse documento, as pessoas são reconhecidas enquanto sujeitos de direito. Ser sujeito de 

direito significa ter acesso à direitos.

Apesar do registro de nascimento ser um direito e da primeira certidão de nascimento ser 

gratuita, várias pessoas no Brasil e na Bahia ainda não têm acesso a esse documento. Veja o 

que diz o gráfico abaixo: 
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1. De que forma nos relacionamos com o Estado
    e como ele se relaciona com a gente? 

 

Figura 1 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, 
Estatísticas do Registro Civil 1998-2008; Projeto UNFPA/BRASIL (BRA/02/PO2) - População e 
Desenvolvimento, Projeções Preliminares.
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Analise o gráfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Você 
conhece alguém que não tenha documentos? Quando seus filhos nasceram o(a) 

oficial do cartório cobrou pelo registro?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

O gráfico fala em sub-registro. O sub-registro indica o número de pessoas que se 

encontram sem certidão de nascimento 

Com os números do IBGE, percebemos que em 1998, cerca de 50 milhões de brasileiros(as) 

não tinham certidão de nascimento, já em 2008, esse número caiu para 17 milhões. Apesar da 

queda, ainda é uma quantidade muita alta de pessoas sem acesso a um documento que é 

gratuito e de primeira necessidade.

Com seus companheiros e companheiras de turma, discuta: Quais as razões 
desses números? Como esses números interferem na vida das pessoas? Por que 

é importante ser sujeito de direito? Use o espaço abaixo, se desejar, para 
escrever os seus pensamentos e um resumo da discussão.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

O Estado só nos reconhece como sujeitos de direitos quando possuímos documentos. É 

preciso dizer que o Código Civil, que é uma lei que reúne normas sobre criação de associações, 

posse, propriedade, contratos, empresas, herança, casamento etc., menciona também a 

existência de direitos para quem ainda não nasceu (o nascituro). 

Para a finalidade da nossa discussão, vamos nos concentrar apenas nas pessoas que já 

nasceram. Para ter acesso à serviços de saúde, educação, previdência social, emprego, 

moradia etc., sempre são exigidos das pessoas a apresentação de documentos de 

identificação. E mais, sem a certidão de nascimento não é possível ter outros documentos como 
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carteira de trabalho, carteira de identidade etc. 

Assim, como vimos, o sub-registro significa a ausência de registro de nascimento. Esse 

problema têm várias causas. Segundo o próprio IBGE, a existência de pessoas sem registro “é o 

reflexo da exclusão social de parcela significativa da população brasileira”. A raiz desse 

problema está nas precárias condições em que ainda vivem muitos(as) brasileiros(as). 

As condições precárias têm a ver com falta de acesso à escola por parte dos pais, o que lhes 

dificulta o acesso à informação e também com o pouco investimento público na solução do 

problema. Tem a ver também com o fato de que em muitos lugares, apesar da gratuidade do 

registro, ainda é muito custoso realizar o deslocamento até o cartório mais próximo, que pode 

ficar a muitos quilômetros de distância e o valor da passagem pode ser muito caro. Há algumas 

iniciativas dos governos para diminuir o número de pessoas sem registro de nascimento, mas o 

problema ainda não foi superado. 

1.2. Os benefícios da Previdência Social 

Todo trabalhador e toda trabalhadora rural, e todo pescador e pescadora artesanal que 

trabalhou para si mesmo(a) e sua família têm direito aos benefícios da Previdência Social, sem 

necessidade de pagar por isso. 

Assim, quando o(a) trabalhador(a) rural/pescador(a) artesanal vai até o Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS) e busca a aposentadoria ou outro benefício da Previdência Social 

também se relaciona com o Estado. O problema é que, para ter acesso a esses direitos, ele(a) 

precisa percorrer um longo e demorado caminho e, muitas vezes, acaba não conseguindo. 

Durante esse caminho, é obrigado(a) a demonstrar, através de papéis e testemunhas, que 

trabalha na roça com sua família ou pesca sozinho(a) ou em família.

Você já precisou do INSS? Conte para nós como foi esse contato. Como foi 
atendido pelos servidores? Conseguiu ter acesso ao benefício previdenciário? Se 

desejar, use o espaço abaixo para relatar a sua experiência. 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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2. O Conceito de Estado e sua construção histórica

Já vimos que, na nossa vida cotidiana, estamos o tempo todo nos “encontrando” com o Estado 

seja através de órgãos públicos como o INCRA, o INSS, a CDA, ou através das leis, dos 

delegados, promotores, juízes ou ainda através dos hospitais e escolas públicas e que, em 

muitas vezes, esses “encontros” não nos trazem coisas positivas. No entanto, em todos estes 

aspectos o Estado aparece de alguma forma.

Apesar de lidar com o Estado todos os dias, será que sabemos o que ele é e o que representa 

para a nossa sociedade? Será que o Estado sempre existiu? 

Quando falamos em Estado, uma primeira diferença que temos de estabelecer é em relação 

aos governos. Os governos se diferenciam do Estado por serem temporários, formados por 

grupos políticos, que disputam eleições ou não, e administram o próprio Estado. Já o Estado 

tende a ser permanente e não deve ser confundido com esses grupos políticos, apesar dos 

governantes e seus aliados fazerem essas confusão o tempo todo.

Curso Juristas Leigos: Módulo 02: Estado, Direito e Movimentos Sociais 

  

Na situação do pedido de um benefício previdenciário junto ao INSS, diz a lei que o(a) 

trabalhador(a) deve apresentar determinados documentos para comprovar que trabalhou na 

roça/pesca com sua família. 

Acontece que a grande maioria dos(as) trabalhadores(as) rurais não têm muitos documentos 

que comprovem o trabalho na roça. Algumas razões para isso estão no limitado acesso à 

escola, nas décadas anteriores, e também na natureza do trabalho, que por ser realizado para si 

mesmo e para a sua família não exige, por si só, documentação. No entanto, apesar dessas 

circunstâncias, os requisitos da lei são tratados pelo Estado, através de seus servidores, como 

exigências rígidas e que não podem ser adaptadas a cada situação (caso concreto). 
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Hoje em dia, temos algumas formas de governo que estão presentes na maioria dos países do 

mundo. As principais são: 

A República pode adotar o sistema de governo presidencialista ou parlamentarista. Já a 

Monarquia pode adotar o sistema parlamentarista.

É difícil precisar com certeza quando e onde surgiu o Estado, enquanto organização política e 

jurídica da sociedade. Essa forma de organização política vem se desenvolvendo ao longo de 

milênios, em várias partes de mundo, produzindo ou reproduzindo as transformações que 

ocorreram ao longo da história da humanidade, ou seja, ao mesmo tempo em que o Estado 

produziu mudanças na vidas das pessoas, ele também foi sendo moldado pelas pessoas. 

No mundo em que estamos hoje, as pessoas, os grupos sociais vivem em diferentes condições 

de vida. Basta que olhemos à nossa volta ou para nós mesmos para perceber as desigualdades 
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sociais presentes na sociedade. Isso significa que a sociedade está dividida em 

classes sociais. 

Com o surgimento da propriedade privada, outro fato que também não podemos determinar a 

data, grupos de pessoas foram excluídas e tiveram que submeter-se, por meio do trabalho, aos 

grupos que concentraram a propriedade. Uma leitura possível é o Estado tenha ganhado 

impulso para manter sob a dominação aquela quantidade enorme de trabalhadores, escravos 

em muitas situações, como um sistema de poder controlado por grupos proprietários, baseado 

em crenças, autoridade, força militar e policial, leis e tribunais. 

Por outra leitura, o Estado muitas vezes é visto como resultado do comum acordo (através de 

um pacto social), e, por isto, o Estado está separado da sociedade e cuida dos interesses de 

todas e todos, em busca do bem e do interesse comum. Essa idéia, muitas vezes, esconde os 

interesses dos grupos políticos que ocupam o espaço estatal. 

Compare as duas notícias abaixo :

Governo disponibiliza crédito de R$ 
115 bilhões para a agropecuária
02/07/2012 17:13 - Portal Brasil
Este é o maior volume de crédito para o 
setor agropecuário
 
O P lano Saf ra  2012/2013 i rá  
disponibilizar aos produtores rurais e 
suas cooperativas R$ 115,2 bilhões. 
Segundo a presidenta Dilma Rousseff, 
no programa de rádio Café com a 
Presidenta, desta segunda-feira (2), 
este é o maior volume de crédito até 
agora para o setor agropecuário.

“Esse dinheiro vai servir para aumentar 
a produção das lavouras e rebanhos e, 
t a m b é m ,  p a r a  o s  p r o d u t o r e s  
compra rem semen tes ,  adubo ,  
máquinas, equipamentos variados”, 
comentou.

Segundo a presidenta, além do 
aumento de recursos, as linhas de 
crédito ficaram mais baratas, com 
redução de juros de 6,75% para 5,5% ao 
ano para a compra de adubo e 
sementes.

Governo apresenta Plano Safra 
2012/2013 da agricultura familiar
04/07/2012 10:55 - Portal Brasil
Setor  é  um impor tan te  ve tor  de  
desenvolvimento do País, pois gera 
emprego e renda no meio rural

O governo lançou nesta quarta-feira (4), com 
a presença da presidenta Dilma Rousseff e 
do ministro do Desenvolvimento Agrário, 
Pepe Vargas, o Plano Safra da Agricultura 
Familiar 2012/2013. O plano procura 
fortalecer a agricultura familiar, responsável 
pela produção de 70% dos alimentos 
consumidos pelosbrasileiros. O setor é 
também um impor tan te  ve to r  de  
desenvolvimento do País, pois gera 
emprego e renda no meio rural.

Os agricultores brasileiros passam a ter mais 
disponibilidade de crédito para aderir a 
práticas mais sustentáveis de produção com 
o Plano Safra 2012/2013. Isso ocorre por 
meio das linhas de crédito do Programa 
Agricultura de Baixo Carbono (ABC), que 
incentiva a adoção de boas práticas no 
campo. O Programa conta com R$ 3,4 
bilhões em recursos para financiamento.
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

comum” onde as disputas ocorrem. Embora seja a classe dominante privilegiada, nesse 

aspecto, é preciso considerar que a história de luta e resistência da classe trabalhadora 

influenciou na definição das leis e de políticas públicas. 

Basta pensar, por exemplo, que o reconhecimento pelo Estado brasileiro, através da 

Constituição de 1988, do direito de povos e comunidades tradicionais a suas culturas e modos 

de viver específicos, só foi possível a partir das pressões desses grupos tradicionais, e a sua 

concretização na prática somente será possível com a continuidade dessa luta.

Apesar da força que o povo organizado, não podemos esquecer que o Estado utiliza várias 

formas de contenção da força popular, usando a violência. Uma dessas formas é a 

criminalização dos movimentos sociais e da pobreza. A repressão é para impedir e conter a 

resistência da organização popular que reage e luta diante de grupos que detém o poder 

econômico e oprimem a classe trabalhadora para manter a dominação e seus privilégios. A 

força policial e judiciária captura e aniquila os povos indígenas, a população negra, os 

trabalhadores sem terra e sem teto, os pobres, em suma. 

A criminalização se manifesta tanto na forma de elaboração de leis com criação de crimes que 

Mas, o Estado não está alheio e 

nem isento às pressões e 

r e i v i n d i ca çõ e s  d o s  g ru p o s  

populares. No Estado também se 

refletem as contradições sociais. A 

luta do povo deve intervir no Estado, 

permitindo às classes populares e 

trabalhadoras a conquista de 

importantes espaços. Com isso, 

quer se chamar atenção para o fato 

de que quando falamos de Estado, 

estamos tratando de um “terreno 
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venham inibir a luta e permitir o julgamento e prisão das condutas das pessoas e dos 

grupos organizados, como se manifesta também na ação da polícia, do Ministério 

Público, do Poder Judiciário, que atuam no sentido de promover as condenações e 

as prisões de fato.

Você conhece situações de criminalização dos pobres e dos movimentos sociais? 
Use o espaço abaixo para anotá-las. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Assim, a organização popular é fundamental no processo de luta de classes e de disputa do 

Estado. As contradições e fissuras do Estado ficam sempre mais evidentes quando há 

mobilização e organização do povo. 

É com a articulação de todos e todas que vivem no cotidiano as opressões que poderemos 

alcançar a tão sonhada transformação da sociedade. Se ficarmos parados, cada vez mais o 

Estado vai refletir os interesses dos mais ricos. Movimentos de luta pela terra, comunidades de 

fundo de pasto, quilombolas, ribeirinhos, pescadores e pescadoras artesanais, moradores de 

periferia, movimento negro, movimento de mulheres, assalariados rurais e urbanos etc. 

compõem a classe trabalhadora e por isso devem estar sempre juntos e organizados para uma 

disputa real do Estado.
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Podemos  pe rceber  

então que o Estado não 

é algo abstrato, ele decorre da nossa 

história e da forma como as relações 

sociais foram acontecendo. O Estado 

é ,  por tanto ,  um produto  do 

desenvolvimento da sociedade, fruto 

da propriedade privada e das classes 

sociais e atualmente o nosso Estado 

é considerado capitalista. 

O Estado capitalista assumiu vários modelos ao longo dos séculos. No século XVI, momento 

das grandes navegações européias e invasão dos continentes americano, africano e asiático 

para a colonização e exploração da natureza e do trabalho dos povos originários,  submetidos 

ao trabalho escravo, o capitalismo era chamado mercantilista. 

Os Estados europeus tiveram papel decisivo nesse modelo, uma vez que foram as monarquias 

as principais financiadoras das grandes navegações e do comércio marítimo surgido da 

exploração colonial, daí o nome mercantilismo, que vem de mercância, ou seja, comércio. 

Os(as) reis/rainhas concentravam o poder político e exerciam com mãos de ferro esse poder. 

Muitas vezes, o Estado era confundido com a própria pessoa do Rei, que tinha poderes 

ilimitados. 

No século XVIII, com a queda da importância do comércio marítimo e da exploração colonial, a 

 

indústria assume o papel de destaque, com alguns 

países europeus tomando a liderança, sobretudo a 

Inglaterra. Nesse momento, o sistema bancário, 

surgido no período anterior, se fortalece e se 

consolida. O trabalho assalariado na fábrica tornou-

se a forma principal de contratação de 

trabalhadores na Europa, e conviveu com o 

escravismo nas colônias. Essa etapa do 

capitalismo ficou conhecida como industrial.

O s  E s t a d o s  e u r o p e u s  p a s s a r a m  p o r  

transformações intensas, dado o fortalecimento 

dos industriais e comerciantes, chamados 
Era comum o trabalho de crianças
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burgueses, que derrubaram, em uma grande maioria de países, o poder das 

monarquias. Com isso, o Estado, que anteriormente tinha como característica a 

concentração do poder político nas mãos de reis e rainhas, assumiram uma nova forma de 

governo que expressou a vontade da burguesia, essa inspirada por idéiais liberais.

 As idéias liberais expressam a vontade de redução do poder do Estado, ou seja, o Estado deve 

ser mínimo e não pode adentrar na vida privada e nem atentar quanto à vida do cidadão, que é 

livre. Era uma reação ao modelo anterior, em que o(a) rei/rainha tinha poderes sem limites. Da 

mesma forma, o Estado não deveria intervir nas relações sociais de trabalho, o que possibilitou 

o lucro da burguesia. 

Já no século XX, com a organização da classe trabalhadora em reação às péssimas condições 

de trabalho e de salário a que foram submetidos pelos burgueses, e com a Revolução Russa, 

em que uma monarquia foi substituída por um governo de trabalhadores, os Estados europeus 

se viram obrigados a impor limites ao capitalismo liberal. Para tanto, um sistema de proteção 

social aos trabalhadores foi implantado, o que ficou conhecido como Estado do Bem Estar 

Social, com garantia de saúde, educação, previdência social etc., todos mantidos pelo Estado. 

Acontece que esse sistema de proteção 

social vem sendo corroído ao longo dos 

anos, com o seu desmantelamento ou 

mesmo extinção, uma vez que os 

burgueses sempre disseram que o 

sistema custa muito caro, o que tornaria 

as contas do Estado muito altas e 

impediria o investimento na economia.

Esse posicionamento é o que tem 

prevalecido no mundo, hoje se fala no 

Estado Neoliberal, que mais uma vez defende a idéia de redução do Estado, ou seja, de que o 

Estado não deve intervir na economia, nos serviços públicos e nas relações sociais de trabalho. 

Mais recentemente, duras medidas inspiradas nas diretrizes do Consenso de Washington estão 

em curso, com despedidas de trabalhadores(as) em larga escala, redução salarial, 

privatizações e aumento de impostos, em troca de um apoio financeiro dos países dominantes. 

Os caminhos trilhados até então pelos países que adotaram essas medidas tem impactado 

gravemente a classe trabalhadora e não apontam perspectivas de mudança no quadro a curto e 

médio prazo.

O Estado no Brasil surge do resultado da correlação de forças e lutas de classes na sociedade 

brasileira, como ocorreu na maior parte dos países. Aqui, o Estado e toda a sua estrutura sofrem 



15
Curso Juristas Leigos: Módulo 02: Estado, Direito e Movimentos Sociais 

a influência de Portugal, que o 

Brasil era colônia. 

Para extrair as riquezas da colônia brasileira, 

nossas terras foram repartidas e loteadas 

para pessoas escolhidas pela Coroa, 

responsáve is  espec ia lmente  pe la  

exploração da terra através dos grandes 

latifúndios de cana, e posteriormente 

algodão, café e outros cultivos voltados para 

a exportação. Além de tocar os empreendimentos, eram pessoas que se envolviam diretamente 

na organização do Estado, especialmente no início da colonização, quando não havia um 

Estado brasileiro estruturado e Portugal fazia questão que fazendeiro e governante fossem a 

mesma figura. Desde seu surgimento, o Estado sempre esteve atrelado a interesses 

privados, especialmente ao latifúndio, e ocupado por seus representantes. Isso se 

manteve em quase todos os processos de mudança da estrutura do Estado, na Independência, 

na República, nos períodos de ditadura...

Chamamos esse atrelamento de patrimonialismo, e um dos principais modos que ele 

acontecia na prática, especialmente aqui no Nordeste, era o coronelismo.

O que você entende por coronelismo?  
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

O coronelismo foi um sistema de poder político que nasceu na 

época da República Velha, caracterizado pelo enorme poder 

concentrado, em regra, nas mãos de um grande proprietário de 

terras. O coronel não só marcou a política do Brasil como 

contribuiu para a formação de um jeito cultural, musical e literário 

que fez da sua figura um participante na política nacional. Os 

desmandos dos coronéis foram transmitidos, a luz de velas e de 
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lamparinas, pela história que o vovô contava para o neto, fazendo com que quase 

todo mundo soubesse de uma "história" ou "causo do coronel". 

Os coronéis são identificados com o passado político e agrário do Brasil; ele ainda sobrevive 

em muitos lugares do Brasil, como o poderoso "mandão” local que insiste em manter-se vivo e 

atuante e na figura atualizada das autoridades públicas que se comportam de forma arbitrária, 

utilizando-se do poder conferido pela sua situação funcional para favorecer seus próprios 

interesses. 

Você conhece algum exemplo parecido na atualidade?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Na República Velha, o sistema eleitoral era muito frágil e fácil de ser manipulado. A mulher 

não tinha direito a voto nesta época. Os coronéis compravam votos para seus candidatos ou 

trocavam por bens materiais (pares de sapatos, óculos, alimentos etc.). Como o voto era 

aberto, os coronéis mandavam capangas para os locais de votação, com objetivo de 

intimidar os eleitores e ganhar votos, por isso a expressão “voto do cabresto”.  

Praticavam a fraude eleitoral, costumavam alterar votos, sumir com urnas, falsificavam 

documentos para que menores e analfabetos pudessem votar, e até mesmo patrocinavam a 

prática do voto fantasma: utilizavam o nome de pessoas falecidas nas votações. 

Nas últimas décadas, a relação entre o coronel e o voto de cabresto parece continuar sob 

novas formas diversificadas de “coronelismo” no Brasil urbano. Atualmente, permanece a 

compra de votos, sob a forma de trocas de favores.

Você acha que o coronelismo acabou? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Uma das faces do coronelismo atual é o 

chamado nepotismo. Isso ocorre quando o 

acesso a algum direito ou a algum serviço 

público se dá por conta das relações de 

parentesco ou de amizade que se tem com 

os governantes. Quando isso ocorre, não 

está se garantindo um direito, mas sim um 

privilégio. Isso é muito comum na distribuição 

de cargos públicos a pessoas que não 

passaram por concurso público e na 

distribuição de serviços fundamentais como água, cesta básica etc.

UM POUCO DO BRASIL ATUAL!
Observe agora uma notícia veiculada em um jornal do estado de Alagoas:

A volta do coronelismo na política de Alagoas
Extra Alagoas – AL 10/02/2011 – 11:44
Desembargador Washington Luís amplia influência política no Estado e assume 
condição de novo coronel do Sertão alagoano

MANOEL FERREIRA especial para o Extra Alagoas.

Um desembargador, uma conselheira do Tribunal de Contas, dois deputados, três 
prefeitos e poder sobre dezenas de municípios alagoanos. Esse é o legado político do 
grupo comandado pelo desembargador Washington Luís, o novo coronel do Sertão 
alagoano. Desde a época em que foi deputado estadual, Washington vem construindo 
um verdadeiro cartel político em Alagoas. Esta semana mesmo emplacou o irmão e 
deputado Inácio Loiola como 1º secretário na mesa diretora da Assembléia Legislativa, 
o segundo homem mais forte daquele poder, ficando abaixo tão somente do presidente 
Fernando Toledo.

Estado, ocupando hoje a corregedoria daquele órgão. Tem a filha, Mellina Freitas, 
como prefeita de Piranhas e o genro, Cristiano Matheus, é prefeito de Marechal 
Deodoro, enquanto o cunhado, Antônio Albuquerque, é vice-presidente da Assembléia 
Legislativa. Também faz parte do grupo político do desembargador o prefeito de 
Maravilha, Márcio Fidelso, cunhado do deputado Antônio Albuquerque.

CORONELISMO MODERNO - A força política do desembargador Washington Luís 
mais se assemelha com o retorno do coronelismo a governar grande parte de Alagoas, 
logicamente em moldes diferente dos coronéis violentos do passado. De modos 
afáveis, o desembargador tem ascendência, ou dizer, pulso sobre os municípios de 
Piranhas, Olho D'Água do Casado, Marechal Deodoro e Maravilha, além de grande 
parte de Limoeiro de Anadia, onde seu cunhado, mesmo derrotado nas últimas 
eleições, ainda domina parte de seus munícipes com mão-de-ferro.
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Além do poder político junto aos municípios alagoanos, o poderio de 
Washington Luís começa no Tribunal de Justiça do Estado, passa pelo 
Tribunal de Contas e agora pela Assembléia Legislativa, com dois cargos na 
mesa diretora. A plenitude dessa força, porém, ainda sofre resistência por 
parte de seu cunhado, deputado Antônio Albuquerque, que ainda se mostra 
arredio ao poder cada vez maior do parente. Mas, juntando as forças, 
conseguiram o retorno do ex-presidente, indiciado e preso na Operação 
Taturana, que processa políticos e servidores da Assembléia Legislativa por 
roubo e malversação de dinheiro público.

Você conhece algum outro exemplo? Qual?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Você já ouviu falar em patriarcado? 

Uma característica que não pode ser esquecida é que o Estado no Brasil, ao longo de nossa 

história, foi e continua sendo comandado predominantemente pelos homens. Mas não 

podemos reduzir a idéia de patriarcado a isso. Patriarcado é uma palavra de origem grega que 

significa “território governado pelo patriarca”. 

A dominação masculina é uma característica de nossa sociedade e de várias outras e não 

acontece apenas na vida política. O espaço doméstico (de casa), também conhecido como 

espaço da vida privada, ainda é muito controlado pelos homens, apesar das mulheres estarem 

mais responsáveis pelos trabalhos da casa. Não é à toa que sempre que existe um homem na 

família, ele é reconhecido como o chefe da mesma. 

É importante entender que a separação entre o lugar da mulher como sendo o espaço 

doméstico e o lugar do homem como sendo o espaço público é um problema que contribui para 

afastar a mulher da política. 

Essa situação vem mudando nos últimos tempos, por conta da luta das mulheres pelo seu 

reconhecimento e pela conquista de espaços de trabalho fora de casa. Mas as mudanças vêm 

ocorrendo de forma muito lenta e ainda há muito preconceito em nossa sociedade em relação a 

isso. 
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de sua comunidade? De que forma?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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3. A Constituição e a Estrutura do Estado

Em sua estrutura formal, o Estado Brasileiro é 

dividido em esferas de governo ( União Estados e 

Municipios) e poderes ( Executivo, Legislativo e 

Judiciário). Esse modelo ou forma de organização 

d o  E s t a d o  B r a s i l e i r o  n ã o  s u r g i u  

espontaneamente, sendo escolhido na 

Constituição Federal. 

Em uma Federação temos instrumentos jurídicos 

sobre a ordem política e institucional de um 

Estado Federado: as constituições Federal e dos 

Estados e as leis orgânicas para os  municipios.

As constituições foram criadas através das Assembléias Constituinte, ou seja, colegiados( 

reunião de pessoas) formados por representantes da população  que tem a função de escrever 

e reformar a Constituição.

 Como acontece a Assembléia Constituinte:

1. Representantes são eleitos com objetivo único de elaborar 
a Constituição.

ou

2. A assembléia comum entra em processo constituinte. 

Encerramento da Assembléia Nacional 
Constituinte de 1988.
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 A Constituição Federal de 1988 foi decorrente da Assembléia Nacional Constitu-

inte de 1987, esta não teve representantes eleitos com o objetivo único de elabo-

rar a constituição, mas o Congresso Nacional, eleito em 1986, entrou em processo constituinte, 

sendo que os deputados e senadores acumularam a função de parlamentares e constituintes.

Dos 559  parlamentares constituintes, a maioria fazia parte do chamado Centro Democrático 

(Centrão), bloco político formado pelos partidos ( PMDB, PDS, PFL, etc) que estavam ligados 

aos interesses conversadores  para a sociedade brasileira.

Neste sentido, a Constituição Federal de 1988 reflete a vontade de construção de uma 

sociedade democrática após vinte anos de regime militar, mas também, a reorganização da 

elite brasileira em ares democráticos.

Você já leu alguma vez a Constituição de 1988? O que 
achou?

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

“A Constituição de 1988, até mesmo pelo momento político em que ela foi concebida, tem 
como objetivo estabelecer um processo de mudança, de recomeço em relação ao que havia 
sido construído anteriormente, mas principalmente em relação ao que deixou de ser 
construído até então. A partir dela, passa a existir quase que um consenso, no sentido de 
propiciar uma construção teórica de avanço social e de constituição de um país justo e 
digno”. Associação de Magistrados do Trabalho

A denominada Constituição cidadã - 
Veja algumas opiniões sobre a nossa Constituição

“a saga da constituinte não foi inútil porque, embora não tenha sido possível sustentar o 
texto inicial, ainda subsistem dispositivos constitucionais que asseguram a vários setores 
populares melhores condições de resistência contra o avanço do capitalismo 
neocolonizador. Não fossem estes dispositivos, o sofrimento da classe trabalhadora, 
durante o período mais duro da desarticulação do Estado desenvolvimentista, teria sido 
muito maior, como aconteceu na Argentina, país que passou diretamente da ditadura para a 
“democracia” neoliberal.” Plinio de Arruda Sampaio.
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“Resta agora um longo caminho a percorrer, pois, passados mais de vinte anos 
da promulgação da Constituição de 1988, grande parte dos direitos ali 
assegurados ainda não passam de meras palavras escritas no papel, que 
aguardam a sua concretização pelo Estado, pelos seus respectivos poderes: 
Executivo, Legislativo e Judiciário.” Associação de Magistrados do Trabalho. 

Então a elite brasileira 
deu  os anéis para não 

perder os dedos na 
Constituição de 1988!

Então a constituição é um 
futuro a ser construido ou 

uma promessa não 
cumprida?

Democracia é apenas
 eleições diretas e
 a existência de 
uma constituição 

Pensar em constituição é refletir sobre o passado, o presente e o futuro da  sociedade brasileira, ou 

seja, quem somos?  como nos formamos? Por que somos assim? O que queremos mudar e de que 

forma?

3.1. Constituição de 1988 - Aprendendo um pouco mais

Preâmbulo

"Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte, para instituir 

um Estado Democrático, destinado a 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 e 

comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 

promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil".
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Características: escrita, analítica(disposição detalhada do conteúdo), rígida (a alteração 
exige procedimento específico)  e promulgada (elaborada por um poder legítimo).

Possui 250 artigos e dez títulos (partes):

1. Princípios fundamentais: Os fundamentos da República Federativa do Brasil.  Até o art.4°.  
                        
2.Direitos e Garantias Fundamentais: Conjunto de direitos  individuais, coletivos e políticos. Art 5° ao 
17°

3.Organização do Estado: Organização política e administrativa dos entes da federação e os direitos 
dos servidores públicos. Art 18 ao 43°

4.Organização dos Poderes: Distribuição e atribuições de cada Poder da República. Art 44 a 135°
..
5.Defesa do estado e das instituições: Trata do Estado de Defesa, Estado de Sítio, das Forças Armadas 
e da Segurança Pública. Art 136 a 144°
.
6.Tributação e Orçamento: Trata do poder de tributar do Estado, trazendo os tipos de tributos e a quem 
cabe cobrá-los, além da divisão das receitas públicas e como elaborar o orçamento público. Art 145 a 
169°

7.Ordem Econômica e Financeira: Trata da atividade econômica e financeira, bem como as normas de 
política urbana, agricola, fundiária e reforma agrária, versando ainda sobre o sistema financeiro 
nacional.  Art. 170 a 192° 

8.Ordem Social: Regula temas como a Seguridade Social; Educação, Cultura e Desporto; Ciência e 
Tecnologia; Comunicação Social; Meio Ambiente; Família e Povos Indígenas. Art 193 a 232°

9.Disposições Gerais: Trata de temas variados e que não foram inseridos em outros títulos, por serem 
muito específicos.Art 234 a 250°

10.Disposições Transitorias: Trata de temas distintos ligados a passagem de uma ordem constitucional 
antiga para a nova. Possui com ordem numerica própria. Art 1 ao 97°

As colônias de pescadores são comparadas as associações profissional ou 
sindical no art. 8° § 1 da Constituição? Qual título da Constituição traz isso?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Quem faz as leis sobre a pesca na Constituição? Qual título fica na Constituição?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Quem conhece o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitorias? Porque esse assunto ficou nesse lugar na  

Constituição?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3.2. Saindo do papel: Como os direitos são aplicados? 

Parece um tanto confuso, mas o primeiro passo  é entender que lei é um tipo de norma e que 

existe várias normas jurídicas ( constituição, lei, decreto, etc).

As normas jurídicas não são dispostas de maneira desorganizada no sistema de direito como 

parecem. Elas são apreciadas dentro de uma ordem hierarquizada que se chama ordenamento 

jurídico positivo. 

O ordenamento jurídico positivo deve ser pensado na forma de uma pirâmide em cujo ápice  (ou 

cúpula) encontra-se a Norma mais geral ou abstrata de onde deve derivar e se fundamentar 

todas as outras. A essa norma chama-se Norma Fundamental. 

Geralmente, a norma fundamental do ordenamento jurídico do país é a sua Constituição 

Federal. Cada norma abaixo da Norma Fundamental vai se fundamentando na 

norma superior até se chegar à base da pirâmide, constituída pelas chamadas 

Quanta  lei, 
né!!!

Então  temos uma 
Constituição 

Federal, constituição
Dos estados e

 leis orgânicas dos
Municipios. 

Um monte de gente
ditando regras.

Confuso! 
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Normas Individuais.

A Norma Individual, ao contrário da Norma Fundamental, é uma norma específica e concreta, 

nela não podendo nada ser fundamentado senão a aplicação do próprio direito. A Norma 

Individual é perfeitamente exemplificada nas Sentenças do juiz e nos contratos celebrados 

entre as partes.   

O ordenamento jurídico brasileiro tem a seguinte hierarquia normativa:

0 - Constituição 
1 - Leis complementares 

2 - Leis ordinárias
3 - Normas regulamentadoras

4 - Medida provisória
5 - Normas individuais 

0 - A constituição – norma fundamental por excelência, sendo considerada a “lei” suprema 

de um Estado. Carta Magna.

1 - Leis complementares - São aquelas determinadas pela Constituição e têm caráter 

especial, cujos assuntos só elas podem decidir. Ex.: Leis que regulamentam o processo 

sumário de desapropriação para fins de Reforma Agrária (Lei Complementar n.° 76/93).

2 - Leis ordinárias - São leis elaboradas pelo Poder Legislativo em sua função típica. O 

Código Penal, o Código Civil são exemplos de leis ordinárias.

3 - Normas regulamentadoras - São feitas pelas Autoridades Administrativas. Ex.: 

Decretos, Portarias etc.

4 - Medida provisória - Feita pelo Presidente da República. Tem força de lei, e deve ser 

votada pelo Congresso em 30 dias (tempo de validade) para virar lei. 

5 - Normas individuais - São normas aplicadas concretamente à conduta das pessoas. Ex.: 

sentenças públicas, contratos etc.
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Quem faz as medidas provisórias? o que significa tantas 

medidas provisórias? Os decretos podem restringir direitos? 
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A hierarquia normativa está diretamente ligada a divisão dos poderes e a  construção da 

autonomia do direito, isto é,  algo que tivesse uma forma própria de funcionar( método), 

sendo diferente de outros ramos do conhecimento, sem considerar os valores e o contexto 

social.

A busca da uma forma própria de funcionamento do direito significou uma tentativa histórica 

de conter o poder, a força e o arbítrio, mas ao mesmo tempo e contraditoriamente, 

possibilitou também a manutenção do poder, da força e arbitrio ao reduzir o  direito à lei, ou 

melhor, ao texto da lei.

Por que dessa contradição? Por conta da dimensão política do direito, ou seja, direito é uma 

coisa e políticaé outra, mas as normas jurídicas são construidas em um contexto social e 

politico e a aplicação e interpretação das normas revelam lugares de mundo ou disputa por 

projetos de sociedade.

3.3. A dimensão política do direito 

O que é Política? Use o espaço abaixo para expressar o que você entende por 
política. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

À direita, o baiano João Ubaldo Ribeiro. 

João Ubaldo Ribeiro, no livro Política: quem manda, por que 
manda, como manda (1998, p. 1) , diz que “o termo 'Política', 
[...], na linguagem comum ou na linguagem dos especialistas 
e profissionais, refere-se ao exercício de alguma forma de 
poder e, naturalmente, às múltiplas conseqüências desse 
exercício.” Mais adiante, complementa dizendo que “a 
Política passa a ser entendida como um processo através do 
qual interesses são transformados em objetivos e os 
objetivos são conduzidos à formulação e tomada de decisões 
efetivas, decisões que 'vinguem'” (RIBEIRO,1998, p. 4).
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Quando falamos em dimensão política do Direito procuramos chamar a atenção 

para dois elementos. 

O primeiro é que o Direito é fruto da construção de homens e mulheres, ou seja, é uma 

ferramenta humana tanto quanto a enxada, a foice, o trator. Portanto, não é um fenômeno 

natural, mas uma ferramenta criada tendo em vista as condições políticas de uma época.  

A construção do Direito que se impôs como sendo o único, a ordem jurídica do Estado, sem dar 

espaço para outras formas, não contou com a participação de todos os homens e mulheres.  Ela 

ficou restrita a alguns poucos devido a relações de poder alimentadas por desigualdades que 

tinham como conteúdo a situação de classe, de origem, de etnia, de gênero etc. 

O segundo é que o Direito passou a ser reduzido à lei ( texto da lei). Ocorre que no sitema jurídico 

com tantas normas jurídicas e uma divisão do estado complexa e especializada, muitos 

instrumentos normativos se contradizem ( propriedade privada e função social da propriedade), 

carecendo de interpretação.

A interpretação tem ficado restrita apenas aos iniciados no Direito, a exemplo de juízes, 

advogados, delegados, promotores de justiça etc. Os movimentos sociais vem tentando 

disputar a interpretação das normas jurídicas, como forma também de construção da 

transformação social, como exemplo temos o conceito de quilombo existente no art 68 do ADCT; 

a afirmação do conceito de ocupação baseado na função social da propriedade ao invés de 

invasão e a recente proposta sobre os territórios pesqueiros como espaços de identidade 

cultural e étnica como no art 215 e 216 da Constituição Federal.

Apesar disso, a longa trajetória com a opressão com o sistema de direitos do Estado aponta 

muitos limites conhecidos pelas organizações populares, a exemplo de leis, decisões 

administrativas e judiciais que violam os direitos dos(as) trabalhadores(as). 

Compreendemos que uma atuação das comunidades rurais, em conjunto com as várias formas 

de organização da classe trabalhadora, tende a produzir um espaço importante  para o 

questionamento das normas jurídicas, com exposição pública, o que permite o debate 

democrático sobre seus fins e resultados, o que, em alguns casos , tem permitido reverter 

algumas leis e decisões.  
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4. Organização dos poderes 

Dando continuidade a nossa caminhada, vamos aprofundar a reflexão crítica sobre a atuação 

do Estado Brasileiro, a partir da divisão de poderes, tendo como referência o conteúdo do quarto 

título da Constituição de 1988.

 A atuação do Estado Brasileiro se apresenta e se manifesta através dos denominados Poderes 

de Estado: legislativo, executivo e o judiciário.

§ A FUNÇÃO LEGISLATIVA é a que deve elaborar as leis. Quem exerce essa função é a 

Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional (Câmara de 

Deputados e o Senado Federal). Exemplo: Os deputados criam uma lei explicando como deve 

ser a regularização dos territórios indígenas.

§ A FUNÇÃO EXECUTIVA é a responsável pela administração, ela deve transformar o que está 

na lei de forma abstrata em um ato concreto. Ela faz o que a lei manda. São os órgãos do Estado, 

os Ministérios, as Secretarias... Temos como exemplo a CDA, o Incra, o MDA, a Seagri etc. 

Exemplo: A FUNAI regulariza os territórios indígenas.

§ Temos também, a FUNÇÃO JUDICIÁRIA que se dedica à resolução de conflitos, aplicando o 

direito  aos casos concretos. São os juízes, desembargadores etc. Exemplo: Os 

desembargadores da Justiça Fedral julgam um caso em que há conflito em área indígena.
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Temos diferentes atores representando cada um desses poderes. 
Você já teve que lidar com esses representantes? 

De Quais Poderes? Conte um pouco dessa experiência.
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4.1. A Federação Brasileira

O Estado brasileiro é uma federação. Isto quer dizer que a organização e administração das 

atribuições públicas (por exemplo, a saúde, a educação etc.) são divididas entre as várias 

esferas de governo. No Brasil, essas esferas são três: uma nacional (a União), uma regional (os 

Estados) e outra local (Municípios). 

A União é governada pelo Presidente da República, ou seja, ele é o chefe do Poder Executivo 

nacional. No Poder Legislativo temos os Deputados Federais e Senadores. Além disso, 

compõem também a União o Poder Judiciário Federal e os Ministérios e Órgãos e Autarquias 

Federais, a exemplo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério do Meio Ambiente, 

INCRA, etc. 

Cada estado (por exemplo, Bahia, Paraná, Pernambuco etc.) é chefiado por um Governador, 

com Deputados Estaduais no Legislativo e o Poder Judiciário Estadual, além das Secretarias e 

dos órgãos e autarquias estaduais, a exemplo da Seagri e da CDA. Integram os Municípios, os 

prefeitos, secretários municipais e os vereadores.

Atenção!

 Quando nos referimos às unidades federativas também usamos a palavra 

“Estado” (exemplo: Estado da Bahia, Estado de Pernambuco etc.). Assim, a 

palavra Estado pode ter também este significado, que é diferente da definição 

de Estado que vimos quando falamos do estado formado pelos três poderes.

Vejamos como é a organização dos Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) nas esferas 

federativas (União Federal, Estado e Municípios). Perceba que não há Poder Judiciário e 

Ministério Público na esfera municipal!
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Resumindo, podemos dizer que a União envolve 

todo o território do país, os Estados, por sua vez, 

possuem territórios menores – que estão dentro da 

União. Já os Municípios têm territórios menores 

ainda, inseridos dentro dos Estados.

Na tabela acima encontramos o Ministério Público, 

que é quase um quarto poder da República, pois a 

Constituição Federal não o vinculou a nenhum dos 

três Poderes. É uma instituição que deve ser 

autônoma (tendo inclusive orçamento próprio e 

podendo gastá-lo de acordo com suas prioridades) 

e independente, que tem como principal função 

defender o Regime Democrático, a Justiça e os 

interesses públicos. Existem os Procuradores da República (Ministério Público Federal) que 

trabalham em ações da esfera federal e os Promotores (Ministério Público Estadual) que agem 

em ações na esfera estadual. Relembrando que este tema foi estudado no módulo anterior 

“Quem somos”.

Aprofundando um pouco nosso raciocínio, verificaremos que a Constituição dividiu a execução 

das tarefas entre a União Federal, os Estados e os Municípios, ou seja, estabeleceu para cada 

ente diferentes COMPETÊNCIAS.
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Vejamos alguns exemplos: 

 - A reforma agrária é exemplo de competência exclusiva da União Federal, pois só pode ser 

realizada por ela. Sendo assim, o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) 

é um órgão da União.

 - Da mesma forma, só a União pode criar leis sobre direito penal, ou seja, dizer o que é e o que 

não é considerado crime. 

 - Já em relação à proteção do meio ambiente e à educação, a competência é comum, 

devendo União, Estados e Municípios atuarem de forma coordenada.

 - Outro exemplo é a discriminação de terras devolutas, que deve ser feita pelos Estados e, no 

caso da Bahia, é de atribuição da Coordenação de Desenvolvimento Agrário (CDA). 

4.1.2. O Município

O município é uma peça importante na federação brasileira. É aquela instância mais local, que 

fica mais próxima do povo. É muito mais fácil conseguirmos falar com o Prefeito ou com um 

Vereador da cidade do que chegarmos até a Presidenta ou a um Senador. E é justamente por 

ser mais fácil o acesso que existe maior possibilidade de controle social e participação popular 

no Poder Local.

Município de Salvador, 
capital do Estado da Bahia.

Como já vimos, a Constituição dividiu as tarefas entre os 

diversos entes da federação (União, Estados e 

Municípios). Compete ao Município, por exemplo, criar 

leis sobre assuntos de interesse local, organizar o serviço 

de transporte público local, prestar serviços de saúde à 

população, etc. Veremos isso com maiores detalhes.

Para que os Municípios consigam executar isso, a 

Constituição assegurou a autonomia municipal. Isso 

significa que o município tem o poder de determinar e 

direcionar suas atividades, independentemente de 

autorização ou interferência do Estado ou da União. Portanto, não há hierarquia entre os entes 

da federação, ou seja, o Município de Salvador não está subordinado ao Estado da Bahia. Neste 

mesmo sentido, o Estado da Bahia não está subordinado à União Federal.

Precisamos ficar atentos, pois a autonomia municipal, na prática, é muito frágil, principalmente 



31
Curso Juristas Leigos: Módulo 02: Estado, Direito e Movimentos Sociais 

por causa da falta de recursos. O que acontece é que os municípios têm que exe-

cutar várias atividades, porém não recebem verba suficiente para isso. 

Ainda assim, não podemos aceitar o discurso de alguns administradores que vivem justificando 

a não realização de algumas tarefas em razão da falta de verbas. Embora estas verbas, 

realmente, sejam poucas, é necessário que os recursos sejam bem aplicados e, para isso, a 

aplicação deve ser discutida com a comunidade para que sejam definidas as prioridades.

Além disso, é comum 

que os Municípios 

cobrem os impostos de 

forma desigual, 

permitindo, por 

exemplo, que bancos e 

grandes 

comerciantes sejam 

isentos do pagamento 

de Imposto Predial 

Territorial Urbano 

(IPTU) e Imposto sobre 

Serviços (ISS). Fique 

ligado!

E no seu município, como anda a arrecadação e a aplicação dos recursos 
públicos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

O Município possui diversas competências e, dentre as principais, está a de elaborar e executar 

políticas e serviços públicos municipais. O município, dentro da sua esfera de atuação local, 

pode implementar diversas políticas públicas. As principais são as seguintes:

Política de educação: Cabe ao município implementar a educação pré-escolar e o ensino 

fundamental, obedecendo ao que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases de Educação e com a 

cooperação técnica e financeira da União e Estado. Vale lembrar que o município deve aplicar 
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pelo menos 25% do total de recursos arrecadados em políticas de educação 

(art. 212, CF).

Política de saúde: Hoje é realizada juntamente com o Estado e a União, através do Sistema 

Único de Saúde (SUS), porém, com definições locais das prioridades de atendimento, a 

exemplo dos postos de saúde do município e dos agentes comunitários. Segundo o art. 77, do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), da Constituição Federal, os 

municípios devem aplicar, no mínimo, 15% de suas receitas em ações e serviços de saúde. 

Política urbana: Esta competência cabe tanto ao Município quanto à União. Envolve, 

especialmente, o plano diretor (obrigatório para cidades acima de 20 mil habitantes), 

desapropriação, disciplina e uso do solo, zoneamento urbano, loteamento, infra-estrutura 

básica, construção de moradia e espaços de lazer e esporte. 

Política de Saneamento básico: Engloba a atividade de limpeza urbana, abastecimento de 

água, tratamento de lixo, esgotos e drenagens. 

Política de renda e emprego: Diferente do que muitos pensam, esta competência é 

fundamental para o município, devendo ela ser exercida conjuntamente com a União e os 

Estados. A Constituição Federal fala em combater causas de pobreza e fatores de 

marginalização (art. 23, X), logo é de fundamental importância uma política pública municipal 

que possibilite superar a situação de desemprego generalizado. 

Política agrícola: Deve ser exercida em comum com a União 

e Estados, visando fomentar a produção agropecuária e 

organizar o abastecimento alimentar. Vale lembrar que o 

município não possui competência para realizar Reforma 

Agrária, sendo esta exclusiva da União. 

Política cultural: O Município deve cuidar da proteção do 

patrimônio artístico-cultural local, buscando conservar as 

identidades e manifestações das culturas populares, 

indígenas e afro-brasileiras. 

Política ambiental: Compete ao Município a preservação, restauração e defesa do meio 

ambiente para as presentes e futuras gerações. A questão ambiental corresponde a direito de 

todos, cabendo ao poder público manter e zelar pela qualidade do meio ambiente.
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Podemos perceber que o Município compartilha com os demais 
entes do Estado Brasileiro a tarefa de promover e implementar 
diversas políticas públicas. políticas públicas que garantem os 

direitos básicos e fundamentais para a população. Será que na sua cidade, o 
Estado, através da sua esfera municipal tem implementado, na prática, estas 

políticas públicas? O Estado tem investido em que?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4.2. O Poder Legislativo

A Câmara, composta pelos vereadores, é o Poder 

Legislativo Municipal, assim como a Assembléia 

Legislativa (deputados estaduais) é o Poder 

Legislativo Estadual e o Congresso Nacional 

(deputados federais e senadores) é o Poder 

Legislativo Federal. 

É no plenário da Câmara de Veradores que as 

principais questões do município são discutidas e 

decididas, compreendendo aí desde a simples 

aprovação de uma lei até mesmo a cassação do 
prefeito. E da mesma forma acontece na Assembléia Legislativa e no Congresso Nacional. É 

por isso que precisamos lutar para que o Poder Legislativo seja efetivamente um lugar de 

diálogo, no qual os diferentes interesses possam ter voz e, enfim, intervir nos rumos do País. 



Vamos discutir agora as principais funções do Poder Legislativo.

§ Função Legislativa – Esta é a principal competência da Câmara de Vereadores, da 

Assembléia Legislativa e do Congresso Nacional: a de produzir leis. 

Como você já deve ter percebido, as leis não caem do céu, nem nascem prontas. A criação de 

uma lei passa por várias fases e é, na maioria das vezes, feita pelo Poder Legislativo. Em 

algumas situações o Poder Executivo também elabora leis (vamos falar dessas leis em breve, 

quando discutirmos o Poder Executivo, não se preocupe!).

A elaboração de leis pelo Poder Legislativo se inicia com a proposição de um projeto de lei. Não 

é tudo que os deputados, vereadores, senadores pensam se transforma em lei! Eles devem 

apresentar o projeto de lei, ou seja, escrever o que eles avaliam que deve virar lei de uma forma 

que possa ser debatida pelos demais membros da Câmara de Vereadores, Assembleia 

Legislativa, Câmara dos Deputados ou Senado Federal. Esse projeto, por sua vez, não precisa 

ser feito só pelos representantes do poder legislativo. A proposta de lei pode ser feita por 

diversos atores, tendo inclusive a possibilidade de iniciativa popular de projeto de lei. 

Depois disso, este projeto que foi proposto vai ter que ser discutido e votado. Se aprovado no 

Poder Legislativo (Câmara Municipal, Assembléia Legislativa, Câmara dos Deputados ou 

Senado Federal), o projeto de lei vai para o Poder Executivo (Presidente, Governador ou 

Prefeito) para que o mesmo possa vetar (reprovar) ou sancionar (aprovar). Por fim, a lei será 

promulgada (reconhecida como lei) e publicada. 

Vejamos a ordem das coisas:

34Como é a composição da Câmara de Vereadores na sua cidade? 

Quem são os representantes eleitos? Eles defendem os interesses 

do povo?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Curso Juristas Leigos: Módulo 02: Estado, Direito e Movimentos Sociais 
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Por isso, é importante a iniciativa popular de lei, já que é pensada e elaborada pelo 

próprio povo sem intermediários eleitos, ou seja, sem os tais “representantes” do 

povo. Porém para se ter um projeto de lei de iniciativa popular é necessário alguns requisitos. 

Vamos conhecer agora o que é que se deve ter no projeto de lei de iniciativa popular para que ele 

tenha validade e possa virar lei a nível nacional, estadual e municipal.

Uma lei, quando aprovada, vale para todo mundo. Portanto, devemos fazer 

com que a lei seja sempre o fruto da mobilização da sociedade em benefício de 

todas e todos, não delegando, ou seja, dando todo o poder de elaborar as leis 

para os tais “representantes” do povo, já que a própria estrutura e concepção 

(ideia) do Estado, na maioria das vezes, contribui para que os representantes 

defendam os seus próprios interesses, ou seja, os interesses da classe 

dominante 

Para propor uma lei de âmbito nacional, ou seja, que terá validade no Brasil todo, é necessária a 

assinatura de pelo menos 1% dos eleitores de todo o país, distribuído em 05 (cinco) estados, 

com não menos de 0,3% de eleitores por estado. 

Mas lembre da “ordem das coisas” que discutimos antes... Depois de elaborada uma proposta 

de lei por iniciativa popular, ela ainda deve ser aprovada pelo Poder Legislativo para daí poder 

virar lei!! Por isso, a pressão e mobilização popular são fundamentais nesse processo.

Você já participou (ou participa) de alguma 

mobilização para a apresentação de uma proposta 

de lei de iniciativa popular? Qual? Como foi a 

experiência? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
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Para modificar uma lei ou a Constituição (Esta-

dual ou Federal) também existem alguns proce-

dimentos específicos. 

No caso de mudança de uma determinada lei, o 

procedimento é o mesmo da criação. Ou seja, passa pelas 

mesmas fases descritas anteriormente. Já para modificar a 

Constituição (seja Federal ou Estadual) o procedimento é 

mais difícil, afinal a Constituição é o que se chama de Lei 

Maior, ou seja, está acima das leis comuns.

No caso da Constituição da Bahia para que haja mudança é necessária a apresentação de uma 

proposta de emenda feita pelo Governador, ou por 1/3 dos deputados, no mínimo, ou por mais 

da metade das Câmaras Municipais. Depois que um desses atores fizer a proposta de mudança 

na Constituição, vai ser discutido na Assembléia Legislativa, que somente a aprova se houver o 

posicionamento favorável de pelo menos 3/5 dos deputados estaduais.

E o povo? Não pode propor alteração na Constituição da Bahia?

É importante saber que, no caso da Bahia, existe a possibilidade de proposição 

de alteração na Constituição do Estado por iniciativa popular. Ou seja, além do 

Governador, dos Deputados e das Câmaras Municipais, o Povo pode propor 

qualquer mudança na Constituição Baiana. Para isso, é necessário que haja a 

assinatura da proposta por, no mínimo, 1% dos eleitores da Bahia. É 

fundamental ter um processo sério de organização e mobilização popular.

§ Função de Controle e Fiscalização – É a função de avaliar as ações do Poder Executivo, ou 

seja, fiscalizar as contas, analisar como os (as) prefeitos (as), governadores (as) e o (a) 

presidente (a) estão administrando o dinheiro público, além de identificar as irregularidades.  O 

papel de fiscalizar, o Poder Legislativo o faz por meio dos próprios vereadores, deputados ou 

senadores individualmente ou através das Comissões de Fiscalização. Além disso, conta com o 

apoio do Tribunal de Contas, órgão responsável por fiscalizar as ações de todos os poderes.

§ Função Julgadora – Uma das principais características dessa função é julgamento das contas 

do Poder Executivo, com base no parecer emitido pelo Tribunal de Contas. Rejeitadas as 

contas, a depender dos motivos, o administrador poderá sofrer sanções político-

administrativas, civis e, até mesmo, penais. Para tanto, é fundamental o encaminhamento de 

representação ao Ministério Público.
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4.2.1. Participação popular no poder legislativo

Não é só através da iniciativa de projeto de lei que o povo pode participar do poder legislativo. 

Além da escolha dos representantes (eleição), outras formas diretas de participação popular 

existem, e algumas são até previstas pela lei. Segue algumas das formas de participação 

popular no Poder Legislativo!

Formas de Participação Direta no Poder Legislativo

●  Solicitar que seja feita uma consulta à população em caso de decisões polêmicas - 

assinatura de 5% do Eleitorado

●  Enviar petições à Mesa da Câmara, Senado ou Assembleia

●  Solicitar informações de interesse geral e cópias ou certidões de documentos

●  Denunciar irregularidades 

●  Solicitar Audiências Públicas

●  Propor Projetos de lei ou emenda popular

●  Divulgação ampla de projetos e pressão para aprovação

●  Fazer defesa de projetos de iniciativa popular – utilizar a Tribuna Livre participando das 

sessões (reuniões dos parlamentares), usando a palavra, quando previsto no Regimento 

Interno. Ir à Tribuna Livre para apresentar propostas, críticas, debates etc.

●  Reunir-se com as comissões para apresentar sugestões e críticas, nas chamadas 

“Audiências Públicas”.

●  Encaminhar reclamações e petições às comissões.

●  Participar das sessões, denunciando as irregularidades dos parlamentares, avaliando, 

criticando e escolhendo melhor os representantes.

Mesmo com todas essas possibilidades de participação popular, alguns entendem, que  que é 

somente com a intervenção popular direta que o povo vai conseguir garantir os seus direitos e 

construir o poder popular. 
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Considerando o seu enten-

dimento sobre participação 

ea figura ao lado diga o que você entende por 

intervenção direta e ou poder popular?? 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

4.3. Poder Executivo

Como vimos, o Poder Executivo é responsável por executar e administrar. Executa as leis, as 

políticas públicas, o orçamento, os projetos de governo etc. É o Poder Executivo que é 

responsável por administrar os recursos públicos, investir na sociedade com o objetivo de 

atingir os fins comuns, públicos. No entanto, não é raro vermos exemplos de governantes que 

fazem mal uso dos recursos públicos, muitas vezes utilizando para fins pessoais, particulares.

É também o Poder Executivo responsável por 

implementar a reforma agrár ia e a 

regularização fundiária das comunidades 

tradicionais, por exemplo, além das demais 

políticas públicas.

No município, o Poder Executivo é exercido 

pelo Prefeito, no estado pelo Governador e no 

país pela Presidenta. Assim como no 

Legislativo, os maiores representantes do 
Poder Executivo são eleitos e depois nomeiam ministros e secretários que auxiliam na gerência 

executiva.
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4.3. Participação popular no poder Executivo

·    Pedido de informação e obtenção de certidões - Todos têm direito a receber dos órgãos 

públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral. Este pedido 

pode ser feito por qualquer pessoa ou entidade a qualquer órgão público, independente de taxa. 

Deve ser sempre feito em duas vias, protocolando uma e ficando com outra. Caso o gestor 

público não queira dar a informação ou certidão, deve-se elaborar uma petição (documento), 

que deverá conter a narração do fato, contar o que aconteceu, e a assinatura de duas 

testemunhas, que deverá ser encaminhado ao Promotor Público local. 

·

            Direito de Petição – É o direito de se dirigir a qualquer órgão público, através de simples 

petição, independentemente de taxa, em defesa de direitos ou contra ilegalidade, abuso de 

poder ou irregularidade.

·   Denúncia ao Tribunal de Contas - Qualquer pessoa, partido político, associaçãoou 

sindicato pode denunciar irregularidade ou ilegalidades perante Tribunal de Contas.  A 

fiscalização anual das contas municipais pode ser feita nos meses de abril e maio, devendo a 

prefeitura colocar à disposição a documentação para análise. No caso de irregularidade na 

prestação de contas, pode-se representar às autoridades, assim como denunciar ao Promotor 

Público local;

·    Mobilizações e Ações Diretas – É direito do povo a realização de todo e qualquer tipo de 

mobilização, como: Passeatas / Ocupações de prédios públicos / 

Protestos / Atos Públicos / Abaixo-assinados / Divulgação na Rádio / 

Reuniões etc.

Como já foi dito anteriormente, não é Presidente, Governador ou Prefeito 

que vão trazer garantias ao povo. A história mostra que somente com a 

luta popular é que foi possível a conquista de direitos e garantias. 

E o Poder Executivo, pode fazer leis? Lembra que, algumas páginas antes, 

discutimos a função legislativa atribuída ao poder Legislativo? Vimos também que 

não só os representantes do Poder Legislativo (deputados, vereadores, senadores) 

podem pensar e propor projetos de lei, né verdade? Pois é, o Poder Executivo 

também, de forma atípica (ou seja, agindo além de suas próprias obrigações) pode 

criar leis. As leis criadas pelos representantes do poder executivo são chamadas de 

decretos regulamentares, a exemplo do Decreto n.° 4887/2003, que trata da 

regularização dos territórios quilombolas.
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4.4. Poder Judiciário

De acordo com a maioria dos estudiosos do Direito, a função básica do Poder Judiciário é a 

resolução dos conflitos, aplicando o direito diante dos casos concretos, visando resolver 

problemas, produzindo, assim, decisões definitivas que serão cumpridas, se preciso for, à força.

Com certeza quem é envolvido com algum movimento social ou organização popular e quem 

luta pela garantia de direitos já teve algum contato com o Poder Judiciário. Seja individualmente 

ou através do movimento ou associação, a maioria das pessoas já teve que enfrentar uma ação 

na justiça. 

Então, considerando a experiência que você (ou o movimento/associação que faz parte) já 

vivenciou com o Poder Judiciário e a figura abaixo, tente explicar qual a sua função.

Para que serve (ou tem servido) o PoderJudiciário? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Poder Judiciário tem tido papel fundamental na preservação e intensificação das 

desigualdades. Percebe-se um processo de criminalização de conflitos coletivos de caráter 

político que são encaminhados para decisão pelo Poder Judiciário. Este fato acaba conferindo 

um poder ainda mais danoso àqueles que possuem uma mentalidade conservadora (maioria) 

no Judiciário, ameaçando inclusive as conquistas sociais e populares. 
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Longe do povo e da pressão das lutas sociais, pequenos grupos de juízes, desem-

bargadores e ministros decidem, sem prestar contas a absolutamente ninguém, 

sobre temas da mais alta importância para a sociedade brasileira (terras indígenas; 

regularização fundiária dos territórios de comunidades tradicionais; questões sócio-ambientais; 

liberdade de expressão do pensamento; reforma agrária etc).

Ele tem se mostrado como uma das estruturas mais conservadoras, ignorando por completo a 

realidade social, e aplicando o Direito ao sabor de suas influências formais e legalistas, apesar 

de se esconder atrás da dita “marca da imparcialidade”, muitas vezes utilizada como ferramenta 

de legitimação das mais diversas práticas de opressão e violência. E, por isso, decide  

criminalizando os movimentos populares, assumindo, diante de conflitos sociais, posturas de 

defesa dos setores dominantes da nossa sociedade (latifundiários, empresas nacionais e 

multinacionais etc.), e negando direitos historicamente conquistados através das lutas sociais.

Considerando a organização política do Estado brasileiro, numa análise comparativa em 

relação aos seus três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), percebe-se que a esfera do 

Judiciário é a que se apresenta de forma mais fechada à interferência popular, principalmente, 

no que diz respeito ao controle de suas decisões por parte da sociedade civil.

Não podemos deixar que o Poder Judiciário, com o seu 

discurso de legitimidade e autoridade, corte a língua da 

opinião pública e, consequentemente, cale o povo. É 

necessária a ampliação do debate do controle social do 

Poder Judiciário e do conteúdo de suas decisões, devendo 

mais uma vez garantir a intervenção do povo  a perspectiva 

de construção do Poder Popular 

Há em alguns lugares iniciativas de controle do Poder Judiciário. Uma das mais 

destacadas foi o Tribunal Popular do Judiciário. Vários movimentos e comunidades 

participaram desse processo e muitas injustiças foram relatadas e denunciadas. Você 

já ouviu falar no TPJ? Participou? Como foi a experiência? Que outras maneiras você 

acredita que podem ser usadas para que o povo possa ter mais influência nas 

decisões do Poder Judiciário? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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4.4.1. Estrutura do Poder Judiciário

Como decorrência da forma federativa de 

organização do Estado brasileiro, a justiça está 

dividida em estadual e federal. 

Será federal quando se verifica o interesse da 

União ou quando o assunto discutido é da competência federal, por exemplo: nas causas em 

que forem interessadas a União, tais como o INSS, INCRA, Caixa Econômica Federal etc.; 

disputa sobre direitos indígenas; crimes contra a organização do trabalho, entre outros. Será 

Estadual nos demais casos.

Veja abaixo o organograma do Poder Judiciário, que demonstra um pouco da sua estrutura.

4.4.2. Participação Popular no Poder Judiciário
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Como vimos, o Poder Judiciário é o mais fechado à participação popular. Ainda não 

há espaços para intervir, de fato, na sua estrutura e nem nas decisões dos magistra-

dos. No entanto, dentro da própria estrutura do Judiciário há algumas ações mais acessíveis ao 

povo, que visam defender interesses coletivos. No entanto, apesar de chamadas de populares, 

a decisão final será sempre de um Juiz, sem intervenção popular.

· Ação Popular – Qualquer eleitor pode propor Ação Popular que vise a anular ato que 

danifique o patrimônio público, a moralidade administrativa, o meio ambiente e o patrimônio 

histórico e cultural (inciso LXXIII, art. 5º da CF).

· Ação Civil Pública na Defesa de Interesses Coletivos e Difusos – Associações 

constituídas há pelo menos um ano, o Ministério Público, entre outras entidades, poderão 

propor Ação Civil Pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao 

consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, por 

infração da ordem econômica e a qualquer outro interesse difuso ou coletivo (Lei 7347/85).

· Habeas Corpus – para garantir o direito individual de ir, vir e permanecer, toda vez que 

alguém estiver preso/ameaçado ilegalmente.

· Habeas Data – para garantir o direito à informação, quando for negada por qualquer 

órgão público. 

· Representação – através de petição dirigida ao órgão competente (normalmente ao 

Ministério Público), contra as autoridades que, no exercício de suas funções, cometerem 

abusos.

Mandado de segurança individual ou coletivo – para garantir direitos que tenham sido 

violados por agentes públicos. 

●  

●   

●  

●  

●  

           ●  

4.4.3. As Funções Essenciais à Justiça

Para o bom funcionamento do Poder Judiciário, é necessária a intervenção de outros órgãos e 

instituições, os quais, pelo papel que desempenham, tornam-se essenciais à função 

jurisdicional do Estado, ou seja, a função do Estado de garantir o cumprimento da lei, a 

efetivação de direitos e a resolução dos conflitos que existem na sociedade, tanto os individuais 

(casamento, divórcio, aposentadoria, dividas) quanto os coletivos (posse coletiva, reintegração 
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de posse contra a comunidade, entre outras). 

Esses órgãos nós já conhecemos na primeira etapa, lembram? O MP e a Defensoria Pública. 

No primeiro módulo, discutimos quem são esses dois órgãos e quais a suas funções. Falamos 

das diferentes competências de cada um, dos instrumentos que eles podem usar e de como 

atuam na prática. Refletimos, também, que mesmo tendo atribuições que visam o acesso a 

justiça e a defesa de direitos coletivos na realidade, quando se trata de trabalhadoras e 

trabalhadores, a atuação desses órgãos deixa muito a desejar, porém, deve-se exigir tanto do 

Ministério Público quando da Defensoria Pública o cumprimento das suas obrigações e do seu 

papel de garantidores do acesso a justiça.

NOTAS

i. Sub-registro quer dizer o conjunto de nascimentos ocorridos no ano da pesquisa do IBGE e 
não registrados no próprio ano ou até o fim do primeiro trimestre do ano seguinte.

ii. O Consenso de Washington representou um conjunto de proposições que foram “sugeridas” 
por organizações sediadas em Washington, nos Estados Unidos, à América Latina, em 
resposta ao baixíssimo crescimento econômico dos anos oitenta. São dez as proposições: a) 
disciplina fiscal; b) reorientação dos gastos públicos; c) reforma tributária; d) liberalização 
financeira; e)taxas de câmbio unificadas; f) liberalização do comércio; g) abertura para o 
financiamento externo direto; h) privatização; i) desregulamentação.  


