ORIENTAÇÕES PARA PESQUISA SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS BRASILEIROS - 2018
3os. anos matutino - Profa. Carolina Casão - SOCIOLOGIA
Instruções:
1- Objetivo: O estudo proposto busca analisar a atuação político partidária no Brasil contemporâneo. Esperase que os alunos aumentem sua compreensão sobre as relações de poder instituídas no Estado brasileiro a
fim de que possam exercer a sua cidadania de forma mais consciente e ativa.
- Os alunos deverão entregar um trabalho escrito e realizar uma apresentação oral para a sala no início do
3º. trimestre.
- Valor: 3,0 (1,5 para o trabalho escrito e 1,5 para a apresentação oral) para a nota do 3º. trimestre.
- Data de entrega do trabalho escrito: 17/09.
2- Atividade de pesquisa:
- Cada grupo vai pesquisar e analisar um partido político brasileiro.
- O grupo deverá pesquisar informações sobre o histórico do partido, suas principais ideias e propósitos
políticos.
- Afim de compreender melhor a prática política do partido, o grupo deverá pesquisar:
I) A representatividade do partido político nos Poderes Executivo e Legislativo em níveis municipal, estadual
e federal.
II) a posição que o partido ocupa em “ranking de corrupção” (Sugestão: pesquisar no google: candidatos
barrados na Lei da Ficha Limpa em 2016. Site: Pragmatismo Político).
III) Com quais outros partidos o partido em análise fez alianças políticas nas últimas eleições.
IV) Como os representantes do partido, seja no Poder Executivo ou Legislativo, atuam na proposição de
Projetos de Leis e afins e na aprovação ou rejeição dos mesmos. Pesquisar a posição do partido com relação
aos Projetos de Leis que seguem abaixo:
a) Lei Complementar 135/2010 – Lei da Ficha Limpa.
b) Proposta de Emenda Constitucional 55/2016 – PEC do Teto dos gastos públicos por 20 anos.
c) Lei 13.467/2017 – Reforma Trabalhista.
d) Lei 11.684/2008 – Que torna as disciplinas de Sociologia e Filosofia obrigatórias nas 3 séries do Ensino
Médio e Parecer no. 38/2006 que torna as Disciplinas de Sociologia e Filosofia obrigatórias no Ensino
Médio.
e) Medida Provisória 746/2016 – MP do Novo Ensino Médio.
f) Lei 12.351/2010 – Lei do Pré-Sal (pesquisar também sobre o significado do “fundo social” e da
“distribuição dos royalties do pré-sal” nesta Lei).
g) Projeto de Lei 4567/2016 – Sobre o fim da participação obrigatória da Petrobrás no Pré-sal.
h) PEC da redução da maioridade penal – 2015.
i) Impeachment de Dilma Rousseff – 2016.
j) Projeto que altera o Código Civil (2002) para permitir a união estável entre pessoas do mesmo sexo
– 2017.
k) Lei 7.716/1989 – Lei do crime racial (dar uma olhadinha no artigo 20 desta Lei).
l) O grupo pode ainda escolher mais 4 Projetos de Lei ou Políticas Públicas para pesquisarem a prática
dos membros do partido em foco.
3 - Estrutura do trabalho escrito:
- Capa: Conforme as normas da ABNT.
- Introdução: Apresentação dados pesquisados conforme o item 2 : I,II e III da presente orientação de
pesquisa.
- Desenvolvimento: Apresentação dos dados pesquisados conforme item 2: IV desta orientação.
- Considerações finais: Individual (8 a 16 linhas). Cada aluno fará sua conclusão através de um texto
dissertativo confrontando as ideias e as práticas do partido. Sobre como define o partido analisado - de

esquerda, direita, centro? Refletir também sobre que tipo de Estado o partido procura implementar tendo
em vista as ideias e as práticas políticas dos atores sociais envolvidos. (Valor: 0,5 do trabalho escrito).
- Referências bibliográficas: Conforme as normas da ABNT.
4 - Formatação do trabalho escrito:
-Fonte: 12 (legível) ou manuscrito (legível).
- Corpo do texto: justificado.
-Parágrafo: 1,5 na primeira linha.
- Espaçamento entre linhas: 1,5.
5 - Critérios de avaliação do trabalho escrito:
- Participação de todos os membros do grupo.
- Estrutura do trabalho de acordo com o proposto.
- Formatação de acordo com o proposto.
- Conclusão individual.
6 - Forma da apresentação:
-A apresentação deverá ser realizada através de seminário (1,0 ponto) e com a apresentação de um cartaz
(0,5 ponto) que sistematize as principais informações sobre o partido pesquisado.
- O tempo da apresentação será de 10 a 15 minutos, mais 5 minutos para responder à questão elaborada
pelo grupo debatedor.
-Critérios de avaliação da apresentação: Criatividade na apresentação e no cartaz, clareza na explicação,
domínio do tema estudado.
7 - Tabela com cronograma das apresentações :
Grupos que apresentarão:

Grupos debatedores:

1o. dia de apresentação (semana
17 a 21 de setembro):

1e2

1e2

2o. dia de apresentação (semana
17 a 21 de setembro):

3e4

3e4

3o. dia de apresentação (semana
24 a 28 de setembro):

5e6

5e6

4o. dia de apresentação(semana
24 a 28 de setembro):

7e8

7e8

8 – Referências:
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