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Estimados estudantes, esperamos que estes 

materiais de estudo encontrem vocês e os seus com 

saúde. Gostaríamos que você pensasse que o nosso 

caminho de reflexões será como um rio comprido, 

onde o estudante colocará sua canoa e começará a 

remar. Você terá controle de até onde e como vai 

navegar, mas gostamos de pensar que você pode 

experimentar essa viagem intensamente. 

  

Estamos certos de que você vai, de boa vontade, 

singrar os leitos e remansos. E não esconderemos a 

nossa felicidade se você encarar com coragem as 

quedas d'água e corredeiras que preparamos para 

vocês. Bons estudos e até o nosso reencontro 

presencial!  
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AULA 1 (21/09/2020) 

 

3° ANO (PROEJA) 

 

EIXO: Democracia e cidadania 

TEMA: Ditadura no Brasil (introdução) 

 

Olá, estudantes! Esperamos que todos estejam bem! 

 

Sugerimos, a seguir, uma série de leituras a fim de refletirmos sobre as 

relações entre o Estado e a sociedade, mais especificamente sobre 

autoritarismo e democracia 

 

TEXTO 1 
Leia a reportagem abaixo que faz uma breve análise entre a situação 

pandêmica mundial (Covid-19) e o avanço de regimes políticos 

autoritários. 

Crise do coronavírus vai acelerar onda autoritária, diz cientista política. 
Coordenadora de um dos principais rankings sobre democracia no mundo 
afirma estar preocupada com Brasil. 

Pela primeira vez neste século, a maior parte dos países do mundo não é uma democracia 
– e esse movimento deve aumentar nos próximos anos por causa da pandemia de coronavírus. 
É essa a opinião da cientista política alemã Anna Lührmann, vice-diretora do Instituto de 
Variações da Democracia, entidade ligada à Universidade de Gotemburgo (Suécia) e responsável 
por um dos principais rankings que medem o nível de democracia no mundo. “Nós já vimos isso 
acontecer na Hungria e na Polônia. A crise do coronavírus vai acelerar essa onda autoritária”, diz 
ela, que coordenou o relatório deste ano, divulgado no final de março.  

O levantamento apontou que 92 países atualmente têm regimes autoritários, contra 87 
democráticos. Lührmann se diz especialmente preocupada com a situação do Brasil – o quinto 
país que mais caiu no ranking na última década. “Os sinais do último ano em termos democráticos 
no Brasil têm sido bastante assustadores. A polarização crescendo, o discurso de ódio crescendo, 
ataques a jornalistas crescendo. Essa é a rota mais comum que os governos têm tomado em 
direção ao autoritarismo”, diz ela à reportagem. 
Pergunta - No relatório deste ano, pela primeira vez desde 2001 há mais Estados 
autoritários do que democráticos no mundo. A atual pandemia de coronavírus vai 
intensificar esse movimento? 
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Anna Lührmann - Temo que sim. Nós sabemos por diferentes fontes que muitos governos 
podem abusar das medidas tomadas em situação de emergência para centralizar ainda mais o 
poder e neutralizar a oposição. E nós já vimos isso acontecer na Hungria e na Polônia. A crise do 
coronavírus vai acelerar essa onda autoritária. Além disso, há um outro problema, poderemos ter 
um grande descontentamento com a crise econômica que virá. Esse cenário pode aumentar o 
apoio a líderes autoritários e populistas. Muitos partidos radicais se fortaleceram não por causa 
da economia, mas porque as pessoas estavam pessimistas com o futuro. Mas, de maneira geral, 
recessão nunca é bom para a democracia.  
Pergunta - A Hungria já tinha perdido o status de democracia antes da crise do 
coronavírus, segundo o relatório. O que acontecerá com o país agora? 
Anna Lührmann - Está ficando cada vez pior. [O premiê Viktor] Orbán agora está autorizado a 
governar por decreto, a impedir qualquer discussão ou crítica contra as medidas do governo para 
combater a Covid-19. Ele pode prender pessoas por até cinco anos. Isso está indo para um 
caminho muito, muito ruim. Espero que a Comissão Europeia e os partidos que são aliados dele 
no Parlamento Europeu tomem uma atitude. 
Pergunta - A Hungria virou um modelo para outros líderes autoritários? 
Anna Lührmann - Ela é um modelo de como um país pode ficar mais autoritário. Primeiro, você 
erode [desgasta] a liberdade de expressão e de imprensa; então, você ataca as outras 
organizações da sociedade civil. E só depois disso, quando você já conseguiu calar quase todas 
as vozes dissonantes, você ataca a liberdade da população e as eleições. Essa é uma tática em 
que a Hungria foi pioneira. 
Pergunta - Mesmo democracias consolidadas, como os EUA e a maior parte da Europa 
Ocidental, têm restringido direitos básicos, como a liberdade de ir e vir e o direito de 
protestar, por causa do coronavírus. Quando a pandemia acabar, esses países 
também vão ficar mais autoritários? 
Anna Lührmann - Podem, claro, mas não é algo que necessariamente vai acontecer. O estado 
de emergência permite que os governos respondam a situações fora do comum, como a crise do 
coronavírus, com medidas de exceção e retornem ao normal quando essa situação acaba. Temos 
que esperar para ver, mas muitas democracias devem sim seguir esse caminho. 
Pergunta - A quantidade de protestos por democracia no mundo aumentou no ano 
passado. Isso vai ser afetado pela pandemia? 
Anna Lührmann - Infelizmente vai, porque o movimento de resistência [ao autoritarismo] é 
basicamente de rua, de grandes protestos. E nesse momento protestos realmente não podem 
acontecer. Então é bastante complicado para cidadãos no Sudão, por exemplo, manter a pressão 
para o país ser mais democrático. Durante o auge da crise, é impossível termos protestos como 
tivemos no ano passado pelo mundo, mas espero que as pessoas se mobilizem novamente 
quando tudo isso acabar. 
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Pergunta - A América Latina teve muitos protestos no ano passado. Esse movimento 
também será afetado? 
Anna Lührmann - Ainda é difícil fazer uma previsão sobre o que irá acontecer, mas tudo vai 
depender principalmente do como os cidadãos [da região] vão avaliar se os seus governos fizeram 
um bom trabalho ou não durante a crise de coronavírus. 
Pergunta - E o Brasil nisso? 
Anna Lührmann - Sei que há um debate sobre a posição do governo em relação a quais 
deveriam ser as medidas contra o coronavírus no Brasil. Nesse caso particular, isso pode 
fortalecer a oposição, já que a população pode considerar que um outro caminho teria sido 
melhor. Apesar disso, os sinais do último ano em termos democráticos no Brasil têm sido bastante 
assustadores. A polarização crescendo, o discurso de ódio crescendo, ataques a jornalistas 
crescendo. Essa é a rota mais comum que os governos têm tomado em direção ao autoritarismo. 
É preocupante. 
Pergunta - Por que a imprensa costuma ser o primeiro alvo de líderes autoritários? 
Anna Lührmann - Porque é um alvo mais fácil do que acabar com as eleições. Todo mundo 
sabe que as eleições são parte essencial da democracia. Se você tenta acabar com eleições de 
cara, vai encontrar muita resistência. Então, os governos primeiro atacam a mídia e a sociedade 
civil, porque assim depois não haverá ninguém para resistir às medidas autoritárias. Tem uma 
citação que gosto muito: “Primeiro levaram os jornalistas. E ninguém sabe o que aconteceu 
depois disso”. E os jornalistas podem virar ainda mais alvo durante a pandemia. Novamente, já 
vemos na Hungria uma lei que pune quem divulga fake news sobre o coronavírus e claramente 
permite que o governo tome decisões arbitrárias para prender jornalistas que são críticos ao 
governo. Texto adaptado de Bruno Benevides. Publicado em 4 de abril de 2020. Disponivel em 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/mundo/noticia/2020/04/crise-do-coronavirus-vai-acelerar-onda-

autoritaria-diz-cientista-politica-ck8l3tp9a00nz01texzakcyfi.html 

 

A fim de facilitar a compreensão do texto 1, propomos a leitura a 

seguir do texto 2. 
 

TEXTO 2 
 

AUTORITARISMO: 3 PONTOS PARA RECONHECER UM GOVERNO 

AUTORITÁRIO 
Provavelmente, você já ouviu uma pessoa ou um grupo sendo acusado de ser autoritário 

– seja no ambiente familiar, escolar ou até mesmo no espaço público, em forma de protestos e 
situações de repressão. É comum empregar essa palavra para acusar a algum sujeito de perfil 
arrogante e truculento, ou em casos político-ideológicos, se tratando de um chefe de Estado ou 
governo específico. Porém, será que não estamos cometendo equívocos ao falar de autoritarismo 
na política? O que significa um país ou governo ser autoritário? 
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1. O QUE É, AFINAL, SER AUTORITÁRIO? 
Ao pesquisar a palavra autoritarismo em qualquer dicionário de língua portuguesa, nos é 

apresentada a ideia de um comportamento relacionado a pessoas autoritárias ou de um modelo 
de governo que concentra o poder nas mãos de uma ou poucas pessoas, na contramão ao modelo 
de democracia participativa, por exemplo.  

Essas ideias sobre o que é autoritarismo estão muito ligadas à concepção do filósofo e 
cientista político Norberto Bobbio. Segundo Bobbio, o termo pode ser utilizado para retratar vários 
contextos diferentes, sejam eles a respeito da estrutura de um sistema político específico, de 
determinados comportamentos psicológicos ou então de ideologias políticas. 

Dentro da percepção da ciência política, o autoritarismo tem como características principais 
a concentração e a exclusividade do exercício do poder por parte de uma só pessoa, ou de um 
grupo, em detrimento de instituições representativas. [...] Isso mostra que, juntamente com os 
conceitos de totalitarismo e ditadura, a noção que se tem de autoritarismo geralmente é de 
sistemas políticos que se contraponham ao sistema democrático. 

2. CARACTERÍSTICAS DO AUTORITARISMO 
Normalmente, o autoritarismo se alicerça [se estrutura] em dois elementos fundamentais: 

a ordem e a hierarquia. Ou seja, para que haja efetiva coesão social e o estabelecimento de uma 
sociedade devidamente consistente, é necessário que haja ordem. E o instrumento principal para 
a ordenação efetiva da sociedade encontra-se em um sólido princípio de hierarquia.  

O filósofo Thomas Hobbes, em sua obra fundamental “Leviatã”, já abordava questões 
relativas a uma obediência incondicional por parte dos indivíduos para com seu soberano, 
permitindo que assim se pudesse garantir a ordem social e a segurança dos indivíduos que 
compõem a sociedade, evitando o cenário brutal e abstrato da guerra de todos contra todos. 
Porém, essa obediência incondicional se daria de maneira racional, segundo Hobbes. Em sua 
concepção mais moderna, por outro lado, o autoritarismo busca diminuir a racionalidade entre 
os indivíduos que compõem a sociedade, na tentativa de levá-los a um quadro de alienação e 
submissão cegas aos ditames do Estado. 

Nesse sentido, é muito comum regimes autoritários negarem concepções políticas 
associadas a valores como a igualdade entre os homens. Pelo contrário, geralmente se percebe 
a desigualdade como algo orgânico, de modo que a concepção radical de hierarquia é justificada 
como sendo um resultado natural da vida em sociedade. E, para que se obtenha sucesso no 
emprego destes princípios, muitas vezes apela-se para a supressão da participação popular na 
vida pública, a imposição de uma obediência incondicional e a utilização de medidas coercitivas, 
com o objetivo de instaurar um ambiente de medo e de controle ordenado. Afastar as pessoas 
da vida política e acreditar nos instrumentos de coerção do Estado são extremamente comuns 
em regimes autoritários. 

3. BREVES EXEMPLOS DE GOVERNOS AUTORITÁRIOS 
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Não são poucos os governos autoritários presentes na história. Podemos citar como 
exemplo o governo de Robert Mugabe, que durante trinta anos (1987 – 2017) se manteve a 
frente do Zimbábue, governando com poderes quase que absolutos. Ou, então, o governo de 
Augusto Pinochet, que presidiu o Chile entre 1973 e 1990 através de uma sistemática supressão 
de direitos e participação política por parte da sociedade. Outros exemplos extremamente 
relevantes e famosos são os regimes nazifascistas europeus – traduzidos nas imagens de Hitler, 
na Alemanha, e Mussolini, na Itália –, além do stalinismo soviético. [...] 

Percebe-se que o conceito de autoritarismo é bastante amplo e aplicável à um série de 
contextos. É necessário, antes de mais nada, que se faça uma boa sondagem sobre as 
características específicas do autoritarismo, citadas anteriormente, para que não se crie 
distorções ou o se confunda com outros modelos de regime político. Texto adaptado de 

https://www.politize.com.br/autoritarismo/?https://www.politize.com.br/&gclid=Cj0KCQjwwOz6BRCgARIsAKEG4FU5SMJ

b5e_NxdWWPS-kJOLcNCrkefDGSrmUCjcyLVE1vGeicttBQa0aAqNYEALw_wcB. 

 

A seguir, apresentamos o texto 3 em que é destacada, de 

maneira ampla, a ideia de direitos humanos 
 

TEXTO 3 

O que são direitos humanos? 
Direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de 

nossa nacionalidade, local de residência, sexo, origem nacional ou étnica, cor, religião, idioma ou 
qualquer outro status. Todos temos igualmente direito aos nossos direitos humanos sem 
discriminação. Esses direitos são todos inter-relacionados, interdependentes e indivisíveis. 

Os direitos humanos universais são frequentemente expressos e garantidos por lei, nas 
formas de tratados, princípios gerais e outras fontes de direito internacional. O direito 
internacional dos direitos humanos estabelece obrigações dos governos de agir de determinadas 
maneiras ou abster-se de certos atos, a fim de promover e proteger os direitos humanos e as 
liberdades fundamentais de indivíduos ou grupos. 
1. Universal e inalienável 

O princípio da universalidade dos direitos humanos é a pedra angular do direito 
internacional dos direitos humanos. Esse princípio, como enfatizado pela primeira vez na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, foi reiterado em várias convenções, 
declarações e resoluções internacionais de direitos humanos. A Conferência Mundial de Direitos 
Humanos de Viena de 1993, por exemplo, observou que é dever dos Estados promover e proteger 
todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, independentemente de seus sistemas 
políticos, econômicos e culturais. Todos os Estados ratificaram pelo menos um e 80% dos Estados 
ratificaram quatro ou mais dos principais tratados de direitos humanos. (...) Os direitos humanos 
são inalienáveis. Eles não devem ser retirados, exceto em situações específicas e de acordo com 
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o devido processo. Por exemplo, o direito à liberdade pode ser restrito se uma pessoa for 
considerada culpada de um crime por um tribunal. 
2. Interdependente e indivisível 

Todos os direitos humanos são indivisíveis, sejam direitos civis e políticos, como direito à 
vida, igualdade perante a lei e liberdade de expressão; os direitos econômicos, sociais e culturais, 
como os direitos ao trabalho, a seguridade e educação sociais ou os direitos coletivos, como os 
direitos ao desenvolvimento e à autodeterminação, são indivisíveis, inter-relacionados e 
interdependentes. A melhoria de um direito facilita o avanço dos outros. Da mesma forma, a 
privação de um direito afeta adversamente os outros.   
3. Igual e não discriminatório 

A não discriminação é um princípio transversal no direito internacional dos direitos 
humanos. O princípio está presente em todos os principais tratados de direitos humanos e fornece 
o tema central de algumas convenções internacionais de direitos humanos, como a Convenção 
Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial e a Convenção 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. O princípio se aplica 
a todos em relação a todos os direitos e liberdades humanos e proíbe a discriminação com base 
em uma lista de categorias não exaustivas, como sexo, raça, cor e assim por diante. O princípio 
da não discriminação é complementado pelo princípio da igualdade, como afirma o Artigo 1 da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos”. 
4. Direitos e obrigações 

Os direitos humanos envolvem direitos e obrigações. Os Estados assumem obrigações e 
deveres sob o direito internacional de respeitar, proteger e cumprir os direitos humanos. A 
obrigação de respeitar significa que os Estados devem abster-se de interferir ou reduzir o gozo 
dos direitos humanos. A obrigação de proteger exige que os Estados protejam indivíduos e grupos 
contra violações dos direitos humanos. A obrigação de cumprir significa que os Estados devem 
tomar medidas positivas para facilitar o gozo dos direitos humanos básicos. No nível individual, 
apesar de termos nossos direitos humanos, também devemos respeitar os direitos humanos de 
outras pessoas.  
Texto adaptado de https://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 

 

 

Para conhecer todos os artigos da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos promulgada pela ONU em 1948 acesse 

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf 
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A fim de aprofundar o conhecimento sobre os direitos humanos, 

assistam aos vídeos abaixo disponíveis no 

 
https://www.youtube.com/watch?v=KzEKd5fFLmY 

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

 

PARA REFLETIR... 

Os textos 1 e 2 nos revelam as principais características de regimes 

políticos autoritários e ditatoriais, como eles são construídos e as 

consequências para a democracia, especialmente para a manutenção das 

liberdades dos cidadãos. Já o texto 3 destaca, de maneira geral, a ideia dos 

direitos humanos. 

Dessa forma, reflita e registre, por meio de um resumo escrito, quais 

as liberdades e os direitos próprios dos cidadãos podem ser colocados em 

risco por regimes autoritários, principalmente em contextos de crise 

sanitária mundial. 

Leve em consideração, no seu registro, direitos como o de ir e vir, o 

de liberdade de pensamento e expressão, o de escolher os governantes por 

meio do voto, entre outros. Para isso, se necessário, reveja os vídeos 

sugeridos anteriormente. 

 


