Democracia e
Direitos Humanos
 Democracia é uma palavra de origem grega que significa poder do povo
(demo, "povo"; craeia, "poder"). Foi a antiga cidade grega de Atenas que legou ao
mundo ocidental uma das mais citadas referências de regime democrático. Nessa
cidade, os cidadãos (pequena parcela da população ateniense) participavam
diretamente das assembleias e decidiam os rumos políticos da cidade. Havia,
portanto, em Atenas, uma democracia direta.

 Em nossa época, a democracia direta praticamente não existe mais. Os
Estados foram ficando, com o tempo, muito complexos, com extensos territórios e
populações numerosas. Tornou-se inviável a proposta de os próprios cidadãos
exercerem diretamente o poder. Assim, a democracia deixou de ser o governo
direto do povo. O que encontramos, atualmente, é a democracia representativa,
em que os cidadãos elegem seus representantes políticos para o governo do
Estado. O ideal de democracia representativa é ser o governo dos representantes
do povo. Representantes que deveriam exercer o poder pelo povo e para o povo.
Democracia Direta
Democracia Indireta
Democracia Semi-Direta
Um Estado costuma ser considerado democrático quando apresenta as
seguintes características:
1) Participação política do povo: o povo exerce o direito de participar das
decisões políticas elegendo seus representantes no poder público. Geralmente,
essa participação é garantida por meio do direito ao voto direto e secreto, em
eleições periódicas. Existem, ainda, outras formas de manifestação política do
povo: o plebiscito, o referendo, as reuniões populares (passeatas, associações em
praça pública etc.);
2) Divisão funcional do poder político: o poder político do Estado não fica
concentrado em um único aparelho. Ao contrário, apresenta-se dividido em vários
órgãos, que se agrupam em torno das seguintes funções típicas: legislativa
(elaboração das leis), executiva (execução das leis pela administração pública) e
jurisdicional (aplicação das leis e distribuição da justiça). Nos regimes
democráticos, deve existir independência e harmonia entre os poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário;
3) Vigência do estado de direito: o poder político é exercido dentro dos
limites traçados pela lei a todos imposta. A lei, assim, subordina tanto o Estado
como a sociedade. A isso se chama Estado de direito. Onde vigora o Estado de
direito, o cidadão respeita o Estado, mas o Estado também respeita os direitos do
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cidadão, como liberdade de pensamento, expressão, associação, imprensa,
locomoção etc.

A Origem da Democracia
Para autores como Jean-Jacques Rousseau, a democracia não foi uma
conquista tardia da humanidade, pois nas primeiras formas de organização da
sociedade previa-se a participação de todos, além de representatividade e
legitimidade do poder estabelecido. Aceita essa hipótese, pode-se supor que a
vida política, como se conhece na atualidade, teria surgido justamente contra um
sistema original igualitário e consensual primitivo.
Sem provas documentais dessa democracia original, somos levados a
admitir que, de alguma maneira, desde a invenção da agricultura e da criação da
propriedade privada instalaram-se na sociedade humana a desigualdade social e
as formas de domínio que concentraram nas mãos de poucos os direitos e as
responsabilidades com o poder. Dessa forma institucionalizada de dominação
política resultaram as constantes revoltas e sublevações, além do conflito
permanente entre os que possuem poder e os que não o possuem.

A Democracia Grega
A democracia foi um modelo político adotado em algumas cidades- Estado
da Grécia, principalmente em Atenas. As cidades-Estado eram independentes,
autônomas, com governo próprio e diferentes regimes políticos, mas, na maioria
delas, a aristocracia detinha o poder. Atenas era uma cidade-Estado próspera e
dominante, que se destacou pela produção intelectual, cultural e artística,
conhecida na posteridade como cultura grega ou helênica. Essa cultura foi
espalhada pelo mundo com a expansão macedônica e, principalmente, com a
civilização romana, que a implantou entre os povos conquistados, tornando-a
parte integrante da civilização ocidental.
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Por volta de 600 a.c., Atenas prosperou não somente pelas atividades
agrárias da aristocracia, mas também pela produção dos artesãos e pelas
atividades dos militares e comerciantes, que conquistaram terras e mercados.
Estes grupos sociais passaram a exigir participação na vida política da cidade, que
se tornou possível graças às leis criadas por Sólon. Com isso, desenvolveu-se a
ideia de demokratía – "poder do povo" ou poder exercido pelos cidadãos.
Entretanto, desse conceito ampliado de cidadania continuavam excluídos os
escravos, as mulheres e os estrangeiros. Como poucas pessoas eram até então
reconhecidas como cidadãs (cerca de 40 mil em um total de 320 mil), o
funcionamento da democracia ateniense mostrava-se relativamente simples:
Reunidos em assembleias, os cidadãos participavam diretamente das
reuniões, expressavam suas ideias e levantavam as mãos para a contagem dos
votos que determinariam as decisões finais.
Essa forma direta de administração política ateniense, sem a participação
de representantes, contrastava com as monarquias e as oligarquias militares de
outras cidades gregas, como Esparta. Os atenienses orgulhavam-se de ter criado
um sistema político mais aberto, flexível e participativo, que, ao conciliar os
interesses das classes sociais, evitava os conflitos civis e fortalecia a cidade contra
os inimigos externos.
Robert A. Dahl, sociólogo americano, afirma que essa forma direta de
participação em assembleias foi conhecida por outros povos, como os vikings, que
admitiam certa igualdade primordial entre seus membros. Esses regimes políticos,
entretanto, assim como a democracia grega, tinham um caráter local.

O que é Cidadania?
O termo cidadania tem origem etimológica no latim civitas, que significa
"cidade". Estabelece um estatuto de pertencimento de um indivíduo a uma
comunidade politicamente articulada – um país – e que lhe atribui um conjunto de
direitos e obrigações, sob vigência de uma constituição. Ao contrário dos direitos
humanos – que tendem à universalidade dos direitos do ser humano na sua dignidade
–, a cidadania moderna, embora influenciada por aquelas concepções mais antigas,
possui um caráter próprio e possui duas categorias: formal e substantiva.
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CIDADANIA FORMAL é, conforme o direito internacional, indicativo de
nacionalidade, de pertencimento a um Estado-Nação, por exemplo, uma pessoa
portadora da cidadania brasileira.
CIDADANIA SUBSTANTIVA é definida como a posse de direitos civis,
políticos e sociais. A compreensão e ampliação da cidadania substantiva ocorrem
a partir do estudo clássico de T.H. Marshall – Cidadania e classe social, de 1950 –
que descreve a extensão dos direitos civis, políticos e sociais para toda a
população de uma nação. Esses direitos tomaram corpo com o fim da 2ª Guerra
Mundial, após 1945, com aumento substancial dos direitos sociais – com a criação
do Estado de Bem-Estar Social (Welfare State) – estabelecendo princípios mais
coletivistas e igualitários. Os movimentos sociais e a efetiva participação da
população em geral foram fundamentais para que houvesse uma ampliação
significativa dos direitos políticos, sociais e civis alçando um nível geral suficiente
de bem-estar econômico, lazer, educação e político.

a) Território e Cidadania
No século XX, a Declaração Universal dos Direitos Humanos admite um
espaço em que os direitos de associação e de reunião vigorem. Existe, portanto,
uma íntima relação entre a territorialidade e a cidadania, que na Grécia antiga
correspondia à cidade-Estado, e que na modernidade corresponde ao Estadonação. O desenvolvimento do conceito de cidadania implica, cada vez mais, a
ampliação do direito do cidadão ao espaço, na medida em que respeita e defende
a moradia, a habitação, a liberdade de ir e vir e o ambiente.
Para Milton Santos, entretanto, a globalização vem prejudicando ainda mais
a defesa desses direitos. Em primeiro lugar porque a nova ordem recruta
trabalhadores em âmbito mundial e, consequentemente, promove a contínua
imigração, impedindo a fixação das populações em seus países de origem. Os países
mais pobres não conseguem manter suas populações no território, e seus cidadãos
mudam-se continuamente em busca de melhores salários e expectativas de vida.
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O nacionalismo enfraquecido faz aumentar a força das reivindicações
locais e regionais, o que muitas vezes impede o Estado de desenvolver uma
política nacional adequada, que atinja todos os cidadãos. O território nacional se
fragmenta, surgem bairros independentes, condomínios, guetos, setores isolados,
marcados e divididos. Milton Santos fala das diferenças que ainda separam o setor
rural do setor urbano e têm se acentuado, apesar da tecnologia que pretende
criar uma aldeia global.
Por isso, vivemos hoje uma nova territorialidade diante da globalização.
Fluxos, movimentos e tendências que transportam pessoas, mercadorias,
informação e capital criam novas topografias e novas hierarquias. O território
nacional, antes uma entidade de aspirações homogêneas, fragmenta-se, dilui-se e
desterritorializa-se, tornando a democracia e os direitos humanos difíceis de
serem circunscritos num espaço de fronteiras conhecidas.

b) Pluralismo e Trivialização
A fragmentação do mundo contemporâneo e a importância que adquirem
os particularismos, os regionalismos e os localismos num mundo globalizado têm
levado ao pluralismo cultural. Nunca como agora os grupos sociais se
diversificaram tanto por religião, etnia, nacionalidade, idioma, idade, gênero,
preferência sexual, ascendência, profissão, hobby. Se, por um lado, esse
sentimento de identidade e pertencimento é importante para a sociedade
contemporânea, por outro ele enfraquece a ideia universalizante que está por
trás dos conceitos de direitos humanos e cidadania.
PLURALISMO CULTURAL
Religião, etnia, nacionalidade, idioma,
idade, gênero, preferência sexual,
ascendência, profissão, hobby.

≠

DIREITOS
HUMANOS E
CIDADANIA

Desde sua origem, o conceito de cidadania teve duplo significado. Ao
mesmo tempo que identifica pares, acaba por excluir os diferentes. Em Atenas, os
membros das classes menos abastadas eram admitidos como cidadãos, mas as
mulheres estavam excluídas do direito à vida pública. Em Roma, durante certo
período a cidadania não era concedida a todos os habitantes do império e, na
época da Revolução Francesa, era inacessível aos camponeses. Embora estivesse
destinada a uma parte da população, a cidadania procurava pôr em prática uma
noção universal de humanidade:

OS SERES HUMANOS SEMELHANTES EM DETERMINADOS ASPECTOS
ERAM "IGUAIS" E, PORTANTO, TINHAM OS MESMOS DIREITOS.
A disseminação desses ideais
para além do território da pólis ou da
nação e sua adaptação às necessidades
e interesses individuais têm levado ao
que alguns autores chamam de
trivialização dos direitos do homem.
Isso significa que eles deixaram de ser
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um conjunto supremo de direitos individuais para se tornarem direitos especiais
das mulheres, das crianças, das minorias. Assim, os direitos deixam de se basear
na natureza, no costume, na razão, para se apoiarem em determinadas
uniformidades da vida social.
Trata-se de uma particularização dos direitos humanos de caráter
inevitavelmente mais ideológico e funcional. Tendo, portanto, objetivos mais
restritos, particulares, pragmáticos, Alguns autores não negam a justiça das
conquistas que essas minorias, isoladamente, têm conseguido, mas assumem que
elas poderiam ter sido conquistadas em nome de suas necessidades, sem alçá-las
à condição de características da humanidade.

O que são os Direitos Humanos?

Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos,
independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou
qualquer outra condição. Os direitos humanos incluem o direito à vida e à
liberdade, à liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à
educação, entre e muitos outros. Todos merecem estes direitos, sem
discriminação. O Direito Internacional dos Direitos Humanos estabelece as
obrigações dos governos de agirem de determinadas maneiras ou de se absterem
de certos atos, a fim de promover e proteger os direitos humanos e as liberdades
de grupos ou indivíduos.
Desde o estabelecimento das Nações Unidas, em 1945 – em meio ao forte
lembrete sobre a barbárie da Segunda Guerra Mundial –, um de seus objetivos
fundamentais tem sido promover e encorajar o respeito aos direitos humanos
para todos, conforme estipulado na Carta das Nações Unidas:
“Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta da ONU,
sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano e na
igualdade de direitos entre homens e mulheres, e que decidiram promover o progresso
social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla, … a Assembleia
Geral proclama a presente Declaração Universal dos Diretos Humanos como o ideal
comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações…”
Preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948

Contexto e Definição dos Direitos Humanos
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Os direitos humanos são comumente compreendidos como aqueles
direitos inerentes ao ser humano. O conceito de Direitos Humanos reconhece
que cada ser humano pode desfrutar de seus direitos humanos sem distinção de
raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outro tipo, origem social ou
nacional ou condição de nascimento ou riqueza. Os direitos humanos são
garantidos legalmente pela lei de direitos humanos, protegendo indivíduos e
grupos contra ações que interferem nas liberdades fundamentais e na dignidade
humana.
Estão expressos em tratados, no direito internacional consuetudinário,
conjuntos de princípios e outras modalidades do Direito. A legislação de direitos
humanos obriga os Estados a agir de uma determinada maneira e proíbe os
Estados de se envolverem em atividades específicas. No entanto, a legislação não
estabelece os direitos humanos. Os direitos humanos são direitos inerentes a
cada pessoa simplesmente por ela ser um humano. Tratados e outras modalidades
do Direito costumam servir para proteger formalmente os direitos de indivíduos
ou grupos contra ações ou abandono dos governos, que interferem no desfrute de
seus direitos humanos.
Algumas das características mais importantes dos direitos humanos são:
Os direitos humanos são fundados sobre o respeito pela dignidade e o
valor de cada pessoa;
Os direitos humanos são universais, o que quer dizer que são aplicados
de forma igual e sem discriminação a todas as pessoas;
Os direitos humanos são inalienáveis, e ninguém pode ser privado de
seus direitos humanos; eles podem ser limitados em situações específicas. Por
exemplo, o direito à liberdade pode ser restringido se uma pessoa é considerada
culpada de um crime diante de um tribunal e com o devido processo legal;
Os direitos humanos são indivisíveis, inter-relacionados e interdependentes,
já que é insuficiente respeitar alguns direitos humanos e outros não. Na prática, a
violação de um direito vai afetar o respeito por muitos outros;
Todos os direitos humanos devem, portanto, ser vistos como de igual
importância, sendo igualmente essencial respeitar a dignidade e o valor de cada
pessoa.

Normas Internacionais de Direitos Humanos
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A expressão formal dos direitos humanos inerentes se dá através das
normas internacionais de direitos humanos. Uma série de tratados internacionais
dos direitos humanos e outros instrumentos surgiram a partir de 1945,
conferindo uma forma legal aos direitos humanos inerentes. A criação das
Nações Unidas viabilizou um fórum ideal para o desenvolvimento e a adoção dos
instrumentos internacionais de direitos humanos. Outros instrumentos foram
adotados a nível regional, refletindo as preocupações sobre os direitos humanos
particulares a cada região. A maioria dos países também adotou constituições e
outras leis que protegem formalmente os direitos humanos básicos. Muitas vezes,
a linguagem utilizada pelos Estados vem dos instrumentos internacionais de
direitos humanos. As normas internacionais de direitos humanos consistem,
principalmente, de tratados e costumes, bem como declarações, diretrizes e
princípios, entre outros.

TREINANDO PARA O ENEM
1. (Uepa) Leia o texto para responder à questão.
Platão: A massa popular é assimilável por natureza a um animal escravo de suas paixões e de
seus interesses passageiros, sensível à lisonja, inconstante em seus amores e seus ódios; confiarlhe o poder é aceitar a tirania de um ser incapaz da menor reflexão e do menor rigor. Quanto às
pretensas discussões na Assembleia, são apenas disputas contrapondo opiniões subjetivas,
inconsistentes, cujas contradições e lacunas traduzem bastante bem o seu caráter insuficiente.
(Citado por: CHATELET, F. História das Ideias Políticas. Rio de Janeiro: Zahar, 1997, p. 17)

Os argumentos de Platão, filósofo grego da antiguidade, evidenciam uma forte crítica à:
a) oligarquia
b) república
c) democracia
d) monarquia
e) plutocracia
2. (Udesc) Visualize com atenção a imagem do chargista Latuff, e analise as proposições.

I. A igualdade de forças entre os dois personagens da imagem está bem demarcada pela
enxada na mão da mulher e a arma de fogo apontada pelo jagunço.
II. A presença da balança na mão do atirador representa de que lado a justiça pende
diante dos confrontos entre latifundiários e movimentos sociais de luta pela terra.
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III. A presença feminina, na charge, faz jus à histórica participação das mulheres nos
movimentos sociais de ocupação pela terra.
IV. A justiça está representada com uma venda no olho, indicando sua imparcialidade
diante dos problemas de disputas de terra no Brasil; ela atua sempre do lado da
legalidade, nesse caso, a favor da concentração de riqueza e de propriedade nas mãos de
uns poucos.
V. O chapéu representando o latifúndio simboliza os movimentos sociais que incluíram a
questão da terra como pauta de luta.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
b) Todas as afirmativas são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas II, III e V são verdadeiras.
e) Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras.
3. (Enem)
Mirem-se no exemplo
Daquelas mulheres de Atenas
Vivem pros seus maridos
Orgulho e raça de Atenas.
BUARQUE, C.; BOAL, A. “Mulheres de Atenas”. In: Meus caros amigos,1976.
Disponível em: http://letras.terra.com.br. Acesso em 4 dez. 2011 (fragmento)

Os versos da composição remetem à condição das mulheres na Grécia antiga,
caracterizada, naquela época, em razão de
a) sua função pedagógica, exercida junto às crianças atenienses.
b) sua importância na consolidação da democracia, pelo casamento.
c) seu rebaixamento de status social frente aos homens.
d) seu afastamento das funções domésticas em períodos de guerra.
e) sua igualdade política em relação aos homens.
4. (Uel) Analise a tabela a seguir:
Número e Percentual de Pobres - Indigentes por cor, 1992 e 1999
Total
Brancos
Afrodescendentes

1992
84.459.000
31.075.000
53.191.000

Número
1999
75.195.000
25.869.000
49.012.000

Variação %
-11,00
-16,75
-7,85

Percentual
1992
1999
100,0
100,0
37,0
34,4
63,0
65,6

(IPEA, 2001. OLIVEIRA, L. F.; COSTA, R.R. Sociologia para jovens do século
XXI. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2007. p. 144.

Os dados sobre a pobreza e a indigência segundo a cor ilustram os argumentos dos estudos
a) de Gilberto Freyre sobre a natural integração dos negros na sociedade brasileira, que
desenvolveu a democracia racial.
b) de Caio Prado Junior sobre a formação igualitária da sociedade brasileira, que
desenvolveu o liberalismo racial.
c) de Sérgio Buarque de Holanda sobre a cordialidade entre as raças que formam a nação
brasileira: os negros, os índios e os brancos.
d) de Euclides da Cunha sobre a passividade do povo brasileiro, ordeiro e disciplinado,
que desenvolveu a igualdade de oportunidades para todas as raças.
e) de Florestan Fernandes sobre a não integração dos negros no mercado de trabalho
cem anos após a abolição da escravidão.
5. (Udesc)
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Com base nos dados apresentados acima, assinale a alternativa correta.
a) A maior parte dos homofóbicos é do sexo masculino, jovem, branco e desconhecido da
vítima.
b) Os dados apontam a correlação entre homofobia, faixa etária e questões raciais.
c) Os casos de homofobia são predominantemente vinculados ao tipo de vida dos
próprios homossexuais, uma vez que se relacionam com pessoas contatadas em chats ou
em locais de pouca segurança, como parques e boates gays.
d) A maior parte dos suspeitos prefere não informar sua orientação sexual, o que também
se aplica ao perfil das vítimas.
e) Embora porcentagem considerável de mulheres tenham sido vítimas de violência, não
se constata índice relevante de mulheres suspeitas de homofobia.
6. (Uerj) O século XXI tem assistido à ampliação do debate acerca das uniões
homoafetivas, o que possibilitou algumas mudanças, como a observada no quadro.

Essa mudança de costumes expressa principalmente o reconhecimento do seguinte
princípio entre os direitos humanos:
a) inclusão política
b) diversidade cultural
c) uniformidade jurídica
d) igualdade econômica
7. (Upe-ssa) Nelson Rolihlahla Mandela faleceu em 2013, aos 95 anos. Ganhou o prêmio
Nobel da Paz em 1993 e foi presidente da África do Sul entre os anos de 1994 e 1999.
Considerado um grande político, foi um defensor dos Direitos Humanos. Nos momentos
em que esteve à frente do poder na África do Sul, lutou por melhores condições de vida
do povo africano e tornou-se um importante elemento de sustentação dos grupos sociais.
Como é classificada sociologicamente a ação exercida por esse importante personagem
da história?
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a) Liderança pessoal
b) Comunidade
c) Símbolo divino
d) Liderança institucional
e) Símbolo pessoal
8. (Upe-ssa) Leia o texto a seguir: Tendo em vista que um dos principais sujeitos da sociedade
civil organizada são os movimentos sociais, é importante registrar que os movimentos pela
educação têm caráter histórico, são processuais e ocorrem, portanto, dentro e fora de escolas e
em outros espaços institucionais. As lutas pela educação envolvem a luta por direitos e são
parte da construção da cidadania. Movimentos sociais pela educação abrangem questões tanto
de conteúdo escolar quanto de gênero, etnia, nacionalidade, religiões, portadores de
necessidades especiais, meio ambiente, qualidade de vida, paz, direitos humanos, direitos
culturais etc. Esses movimentos são fontes e agências de produção de saberes.
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40362006000100003
Acesso em: junho 2015.

A Educação é considerada um aspecto integrador do indivíduo com o grupo social e
funciona como um instrumento de transmissão do patrimônio cultural de uma sociedade.
No texto, a forma de transmissão da educação é denominada de
a) Revolucionária.
b) Sistemática.
c) Burocrática.
d) Informal.
e) Isolada.

9. (Ufpa) “Em Atenas [...] o povo exercia o poder, diretamente, na praça pública [...]. Todos os
homens adultos podiam tomar parte nas decisões. Hoje elegemos quem decidirá por nós. A
democracia antiga é vista, geralmente, como superior à moderna. Mas a democracia moderna
não é uma degradação da antiga: ela traz uma novidade importante – os direitos humanos. A
questão crucial dos direitos humanos é limitar o poder do governante. Eles protegem os
governados dos caprichos e desmandos de quem está em cima, no poder.”
JANINE, Renato. A democracia, São Paulo, Publifolha, 2001, p. 8-10, texto adaptado.

A superioridade da democracia antiga com relação à moderna pode ser atribuída ao (à)
a) poder dado aos homens mais velhos, dotados de virtude e sabedoria, para decidirem
sobre os destinos da cidade.
b) condução, de forma justa, da vida em sociedade e garantia do direito de todos os
habitantes da cidade de participarem das assembleias.
c) poder dado aos homens que se destacaram como os mais corajosos nas guerras e aos
mais capazes nas ciências e nas artes, para estes tomarem as decisões nas assembleias
realizadas em praça pública.
d) fato de o povo eleger seus representantes políticos para tomar decisões sobre os
destinos da cidade e definir os seus direitos, em praça pública, de modo a evitar atitudes
arbitrárias e injustas dos governantes.
e) participação direta dos cidadãos nas decisões de interesse do todo no âmbito do
espaço público.
10. (Uff) Aristóteles considerava que era melhor para a sociedade a soberania política ser
entregue ao povo, como ocorre na democracia, do que a alguns homens notáveis, como
na oligarquia ou aristocracia. Ele argumentava que, mesmo que um indivíduo
isoladamente não fosse muito competente no ato de julgar, quando unido a outros
cidadãos julga melhor, porque a união reúne as qualidades de cada um.
A vantagem da democracia, segundo o ponto de vista de Aristóteles, seria a de
a) combinar as qualidades de muitos e neutralizar seus defeitos.
b) garantir que os defeitos do povo sejam corrigidos pela elite.
c) proporcionar à maioria as vantagens da corrupção.
d) permitir que os grandes homens falem em nome de todos.
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e) promover o anonimato das opiniões e decisões.
11. (Enem) É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer; mas a
liberdade política não consiste nisso. Deve-se ter sempre presente em mente o que é
independência e o que é liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis
permitem; se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais
liberdade, porque os outros também teriam tal poder.
MONTESQUIEU. Do Espírito das Leis. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1997 (adaptado).

A característica de democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito
a) ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar as decisões por si mesmo.
b) ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade às leis.
c) à possibilidade de o cidadão participar no poder e, nesse caso, livre da submissão às leis.
d) ao livre-arbítrio do cidadão em relação àquilo que é proibido, desde que ciente das
consequências.
e) ao direito do cidadão exercer sua vontade de acordo com seus valores pessoais.
12. (Ueg) “Uma moral racional se posiciona criticamente em relação a todas as orientações da
ação, sejam elas naturais, autoevidentes, institucionalizadas ou ancoradas em motivos através
de padrões de socialização. No momento em que uma alternativa de ação e seu pano de fundo
normativo são expostos ao olhar crítico dessa moral, entra em cena a problematização. A moral
da razão é especializada em questões de justiça e aborda em princípio tudo à luz forte e restrita
da universalidade.”
(HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. v. I. Trad.
Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. p. 149.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a moral em Habermas, é correto afirmar:
a) A formação racional de normas de ação ocorre independentemente da efetivação de
discursos e da autonomia pública.
b) O discurso moral se estende a todas as normas de ações passíveis de serem justificadas
sob o ponto de vista da razão.
c) A validade universal das normas pauta-se no conteúdo dos valores, costumes e
tradições praticados no interior das comunidades locais.
d) A positivação da lei contida nos códigos, mesmo sem o consentimento da participação
popular, garante a solução moral de conflitos de ação.
e) Os parâmetros de justiça para a avaliação crítica de normas pautam-se no princípio do
direito divino.
13. (Uenp) Mario Quintana, no poema “As coisas”, traduziu o sentimento comum dos
primeiros filósofos da seguinte maneira: “O encanto sobrenatural que há nas coisas da
Natureza! [...] se nelas algo te dá encanto ou medo, não me digas que seja feia ou má, é, acaso,
singular”. Os primeiros filósofos da antiguidade clássica grega se preocupavam com:
a) Cosmologia, estudando a origem do Cosmos, contrapondo a tradição mitológica das
narrativas cosmogônicas e teogônicas.
b) Política, discutindo as formas de organização da polis e estabelecendo as regras da
democracia.
c) Ética, desenvolvendo uma filosofia dos valores e da vida virtuosa.
d) Epistemologia, procurando estabelecer as origens e limites do conhecimento
verdadeiro.
e) Ontologia, construindo uma teoria do ser e do substrato da realidade.
14. (Ifsp) “– Mas escuta, a ver se eu digo bem. O princípio que de entrada estabelecemos que
devia observar-se em todas as circunstâncias, quando fundamos a cidade, esse princípio é,
segundo me parece, ou ele ou uma das suas formas, a justiça. Ora nós estabelecemos, segundo
suponho, e repetimo-lo muitas vezes, se bem te lembras, que cada um deve ocupar-se de uma
função na cidade, aquela para qual a sua natureza é mais adequada.”
(PLATÃO. A República. Trad. de Maria Helena da Rocha Pereira. 7 ed. Lisboa: Calouste-Gulbenkian, 2001, p. 185.)
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Com base no texto e nos conhecimentos sobre a concepção platônica de justiça, na
cidade ideal, assinale a alternativa correta.
a) Para Platão, a cidade ideal é a cidade justa, ou seja, a que respeita o princípio de
igualdade natural entre todos os seres humanos, concedendo a todos os indivíduos os
mesmos direitos perante a lei.
b) Platão defende que a democracia é fundamento essencial para a justiça, uma vez que
permite a todos os cidadãos o exercício direto do poder.
c) Na cidade ideal platônica, a justiça é o resultado natural das ações de cada indivíduo na
perseguição de seus interesses pessoais, desde que esses interesses também contribuam
para o bem comum.
d) Para Platão, a formação de uma cidade justa só é possível se cada cidadão executar, da
melhor maneira possível, a sua função própria, ou seja, se cada um fizer bem aquilo que
lhe compete, segundo suas aptidões.
e) Platão acredita que a cidade só é justa se cada membro do organismo social tiver
condições de perseguir seus ideais, exercendo funções que promovam sua ascensão
econômica e social.
15. (Uenp) “Estas três formas podem degenerar: [...] A tirania não é, de fato, senão a monarquia
voltada para a utilidade do monarca; a oligarquia, para a utilidade dos ricos; a democracia, para
a utilidade dos pobres. Nenhuma das três se ocupa do interesse público. Podemos dizer ainda,
de um modo um pouco diferente, que a tirania é o governo despótico exercido por um homem
sobre o Estado, que a oligarquia representa o governo dos ricos e a democracia o dos pobres ou
das pessoas pouco favorecidas.”
Aristóteles. Política.

De acordo com o fragmento de texto, assinale a alternativa que melhor completa a tabela
abaixo:
Um no governo
Alguns no governo
Muitos no governo

Forma autêntica Forma degenerada
(I)
Tirania
Aristocracia
(II)
República
(III)

a) (I) democracia - (II) monarquia - (III) oligarquia
b) (I) monarquia - (II) democracia - (III) oligarquia
c) (I) oligarquia - (II) monarquia - (III) democracia
d) (I) monarquia - (II) oligarquia - (III) democracia
e) (I) democracia - (II) oligarquia - (III) monarquia
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Gabarito
1.C
11.B

2.A
12.B

3.C
13.A

4.E
14.D

5.B
15.D

6.B

7.A

8.D

9.E

10.A
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