Aula 7 | Democracia

Meta da aula
• Realizar uma exposição geral sobre o sistema democrático de
governo apresentando suas características principais.

Objetivos da aula
Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1. identificar o papel do voto dentro da complexidade maior do
sistema democrático;
2. avaliar como o processo de colonização ocorrido no Brasil prejudicou a formação de uma sociedade com bases democráticas;
3. avaliar como o problema da corrupção causa a desestruturação
das bases democráticas fundamentais de uma nação.

O sistema político de governo de nossa
sociedade
Nesta aula, iremos estudar alguns fundamentos importantes da democracia.
Vamos entender qual a sua origem, seus benefícios, suas limitações e vantagens como sistema que possibilita a promoção da igualdade e da liberdade.
Veremos como a democracia pode apresentar vários graus de desenvolvimento, de acordo com a história de cada nação em que está estabelecida, e como
a corrupção se mostra como a maior ameaça para os sistemas democráticos.
Este estudo é muito importante, sobretudo porque o Brasil possui uma democracia muito recente em termos históricos e que ainda precisa se desenvolver muito, para que possamos ter um Estado que garanta uma boa qualidade de vida para todos os brasileiros. É muito comum assistirmos, todas as
semanas nos noticiários, escândalos envolvendo políticos, gastos indevidos
com dinheiro público e descasos diversos com a população.
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Veremos, nesta aula, quais devem ser algumas atitudes e pensamentos de nossa parte para que em um futuro próximo possamos ter um país mais justo.
Preparado?

O que é democracia?
Normalmente, quando se fala em democracia, a primeira imagem que nos
vem ao pensamento é a imagem do voto. Essa imagem é adequada e está
no fundamento da democracia. Por outro lado, o voto é, dentro do próprio
sistema democrático, a consequência de um conjunto de ideias anteriores.
Vamos tentar deixar isto mais claro: podemos dizer que a democracia é aquele sistema político onde todos têm direito ao voto e as decisões são tomadas
a partir do voto da maioria.

Fonte: www.aenoticias.pr.gov.br/modules/xcgal/albums/userpics/outubro/semana17a23/voto_referendo/normal_voto4.jpg

Figura 7.1: Voto. Exercício de cidadania!

e-Tec Brasil

116

Segurança do Trabalho

Mas por que o voto tem que ser universal? Por que as decisões devem caber
a todos e não a alguns? A resposta é que, embora todos sejam diferentes,
a democracia parte do pressuposto de que todos têm os mesmos direitos
dentro do Estado do qual participam.
Por isso o voto de uma pessoa pobre e desconhecida não vale menos que
o voto de uma pessoa rica e famosa. Ambos fazem parte de uma mesma
comunidade e devem ter o mesmo direito a escolher o que será feito com a
“estrutura pública”.

Rick Trombley

Mas o que seria essa tal estrutura pública? Dizemos que algo é público quando
esse algo pertence à comunidade, ao Estado e não a um indivíduo em particular. Se, por exemplo, uma pessoa compra um automóvel com o seu dinheiro,
pode-se dizer que esse automóvel é um bem privado, ou seja, pertence a uma
pessoa (ou a um número reduzido de pessoas). Por outro lado, quando a prefeitura de uma cidade adquire, por exemplo, uma ambulância ou um carro de
bombeiros, já se trata de um bem público, porque o dinheiro gasto para esta
aquisição veio da arrecadação de impostos de milhares de pessoas.

Fonte: www.sxc.hu/photo/677687

Figura 7.2: Ambulância do serviço público de saúde: do povo e para o povo!
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Quando votamos, estamos escolhendo qual será o melhor representante ou
conjunto de representantes que melhor irá administrar os recursos públicos.
Por isso, não faz diferença se quem está votando é rico ou pobre, pois os
recursos públicos são propriedade de todos os membros de uma sociedade,
representados pelo Estado.
Além dos recursos financeiros, a estrutura pública também é formada de
recursos “legais”, isto é, de um determinado código de leis que rege a sociedade como um todo, e que cabe também aos representantes eleitos pelo
voto a estabelecerem.

Eu vos declaro
O artigo vigésimo primeiro da declaração universal dos direitos do
homem trata exatamente da democracia vinculada à estrutura pública como valor universal. Veja a seguir:
Artigo XXI
1. Todo ser humano tem o direito de fazer parte no governo de seu
país diretamente ou por intermédio de representantes livremente
escolhidos.
2. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público
do seu país.

Glossário

3. A vontade do povo será a base da autoridade do governo; esta
vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto.

Sufrágio universal
Extensão do direito de
voto a todos os cidadãos
pertencentes a uma
determinada sociedade.
Opõe-se ao sufrágio
restrito, onde apenas alguns
podem votar.
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Retirado de: http://www.onu-brasil.org.br/documentos_direitoshumanos.php
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Princípios democráticos fundamentais
É importante notar que o direito ao voto se refere sempre a uma comunidade específica. Por exemplo, nas eleições municipais de uma cidade “x”, só
podem votar para escolher como prefeito ou vereador, as pessoas que são
naturais desta cidade.
Da mesma forma, um brasileiro que não tenha dupla nacionalidade, ou seja,
não tenha direitos políticos em dois países diferentes, não pode participar
dos processos eleitorais que ocorrem, por exemplo, na Itália. Desta forma, a
universalidade do direito ao voto sempre está regulada pela participação de
determinado indivíduo em determinada comunidade.
Na Grécia antiga, onde surgiu a democracia, temos um exemplo interessante a
respeito das restrições da democracia quanto a quem tinha direito ao voto. Se
tomarmos, por exemplo, a cidade de Atenas entre os séculos VI e V a.C, poderemos verificar que as condições para que se tivesse direito ao voto eram não ser:
• escravo,
• estrangeiro ou
• do sexo feminino.
Essas condições faziam com que o percentual efetivo de pessoas que tinham
direito ao voto não ultrapassasse os 15%. Obviamente, se compararmos a
sociedade democrática de hoje com a democracia ateniense de 2.600 anos
atrás, iremos constatar que hoje existe uma abrangência muito maior do
direito ao voto.
As mulheres conquistaram igualdade política na sociedade ocidental e a escravidão é uma prática completamente extinta das estruturas políticas dos
Estados ocidentais, desde o século XIX.
É preciso compreender que o verdadeiro centro da democracia é a ideia
de que todos os membros de determinada comunidade têm igual direito e
dever de intervir nas decisões que se referem aos recursos públicos. O voto
é o meio através do qual este processo pode ser realizado e deve ser visto
sempre como uma consequência de um processo maior, e não como um ato
isolado em si mesmo.
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O valor do voto reside no comprometimento da pessoa que votou com determinada proposta, pois o que realmente transforma uma sociedade é o
cuidado contínuo com a mesma, expresso através das manifestações públicas que exigem direitos públicos, tais como:
• justiça,
• igualdade de direitos,
• dignidade,
• condições de trabalho,
• educação,
• saúde.

Fonte: www.manhumirim.mg.gov.br/prefeitura/wp-content/uploads/2009/06/sala-de-aula.jpg

Figura 7.3: Educação: um direito de todos!
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Aperte o verde e confirme...

Fonte: www.tse.gov.br/internet/eleicoes/votoeletronico/im/urna2.jpg

O Brasil tem o sistema eleitoral mais rápido do mundo. Em poucas horas é possível saber o resultado de uma eleição de caráter nacional.
Esta velocidade é possível porque o processo de votação e de contagem dos votos no Brasil é eletrônico. A urna que continha cédulas de papel foi substituída por uma urna eletrônica que armazena
todos os votos em sua memória interna.
Terminado o processo de votação, todas as urnas enviam para a
central do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) o resultado dos votos
computados. Aí é só deixar que os computadores somem os resultados parciais para que, rapidamente, o resultado geral apareça.

Cabe ainda ressaltar que a democracia, embora seja cada vez mais afirmada
como valor universal, é um valor de origem claramente ocidental.
Na verdade, o próprio ocidente passou muito mais tempo afastado da democracia, do que próximo a ela. O continente europeu foi por mais de 1.600 anos
governado por imperadores, reis e pela igreja católica. Essas formas de governo se caracterizavam pelo poder de oligarquias, que são pequenos grupos de
pessoas consideradas nobres e que por isso teriam o direito de governar.
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Poder e Política em nome de Deus
A Inquisição foi criada na Idade Média e era dirigida pela igreja católica. Era composta por tribunais que julgavam todos que “ameaçavam” as suas doutrinas, ou seja, seu conjunto de leis.
Os suspeitos eram perseguidos, julgados e condenados. As penas impostas pelo Tribunal da Inquisição variavam desde a prisão temporária
ou perpétua à pena de morte na fogueira, onde o condenado era
queimado vivo em praça pública.
Um dos principais alvos de perseguição pela Santa Inquisição eram os
cientistas, por defenderem ideias contrárias à doutrina Cristã. Temos
como exemplos os casos do cientista Giordano Bruno, que foi julgado
e condenado à morte pelo tribunal, e de Galileu Galilei, censurado por
suas teorias científicas. Este fugiu da morte na fogueira, negando suas
próprias teorias, em um ato de desespero.
As mulheres também foram alvos constantes de perseguição e receberam tratamento cruel e violento. Todas as mulheres que usavam
ervas medicinais e chás como remédios, e que expressavam qualquer
ímpeto de liberdade sexual, eram consideradas bruxas.
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Conheça o filme...

Sessão pipoca!
Que tal aprender um pouco mais sobre a Inquisição?
Você sabe quem foi Joana D’Arc?
Para descobrir, uma boa dica é o filme Joana D’Arc, do diretor Luc
Besson.
Ambientado no cenário político e social do período da Inquisição
europeia, o filme conta como uma menina católica e analfabeta
luta pela França e se torna a mais famosa mártir da história.

A democracia, tal como podemos observar no ocidente, é, portanto, fruto
de um longo processo histórico que pode parecer estranho às culturas que
vieram de outras influências filosóficas e religiosas.
Por isso, a discussão de até que ponto e em que velocidade a democracia pode
(ou não) se estender como um valor realmente universal, configura-se como
tarefa muito delicada e necessária do ponto de vista de uma ética global.
O panorama da extensão da democracia no mundo de hoje aponta que esta
se mostra presente em toda a Europa, predominante na América, e pouco
expressiva na Ásia e África.

Atividade 1
Atende ao Objetivo 1
Uma democracia sem exercício de voto não é possível. Por outro lado, o voto
sem os fundamentos da democracia não faz sentido democrático. Por quê?
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Uma democracia ou várias democracias?
Como vimos, a democracia é fruto de um processo lento de desenvolvimento político das sociedades ocidentais. Esse processo se mistura à própria
história do ocidente, encontrando variações relativas aos acontecimentos e
ideias que marcaram cada país. Dessa forma, é preciso reconhecer que existem democracias mais bem desenvolvidas que outras.
O que realmente tem valor dentro de uma democracia verdadeira é o comprometimento com propostas políticas que são manifestadas através do voto. O
voto é um meio para expressar a defesa de um comprometimento político.
Só é possível que uma nação tenha consciência e compromisso político, na medida em que seus habitantes estejam convencidos de que defender o bem-estar
do Estado ao qual pertencem, é defender seu próprio interesse particular.
Os habitantes de um país devem entender que ele foi e é fruto de uma construção coletiva, em favor de uma terra onde se possa viver com prosperidade, paz e segurança. É preciso que o cidadão tenha a consciência clara de
que o destino de seu país pertence a ele, é fruto do seu trabalho.
Para você entender melhor esse assunto, vamos analisar os processos de
formação do Brasil e dos Estados Unidos. Ambos os processos foram colonizações europeias, mas tiveram algumas diferenças:
A. O Brasil foi colonizado por Portugal e os Estados Unidos pelos ingleses. No
entanto, no Brasil, o tipo de colonização foi a de exploração.
Portugal via no Brasil não uma terra onde a nação portuguesa pudesse construir um Estado bom e justo. Portugal via aqui um lugar de onde se pudessem extrair todas as riquezas possíveis (pau-brasil, açúcar, ouro) para o seu
enriquecimento.
O povoamento do Brasil funcionou por séculos através de um sistema que
capturava homens negros africanos, para torná-los escravos na colônia portuguesa que hoje chamamos Brasil. Os aventureiros portugueses que se estabeleciam nesta terra, buscavam riquezas para retornar à Europa, e não para tornar o Brasil uma nação. Os europeus brancos tiveram filhos “bastardos” com
escravas negras e índias e, com o tempo, estas misturas foram se intensificando, até termos hoje a grande variedade racial que enriquece nossa cultura.
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Figura 7.4: Negros escravos: discriminação e sofrimento!

No entanto, esses “filhos da mistura racial”, bem como seus pais, não encontravam ou enxergavam nesta terra, um lugar que lhes pertencesse, algo
que fosse de sua responsabilidade cuidar. Como um escravo ou um filho de
escravos poderia pensar em ter posse de uma terra?
Como alguém que fora arrancado de sua comunidade, como os negros capturados, poderiam ver o local de sua escravidão, de seu martírio, como uma
terra que um dia lhes pertencesse?
Como os europeus poderiam construir aqui algo que fornecesse uma condição política se, na verdade, nossa terra fora enxergada por eles, durante
séculos, como local de exploração?
Mesmo depois do fim da escravidão no Brasil, em 1888 – note que cerca de
76% da história de nosso país é marcado pelo regime de escravidão – os escravos libertos viram-se sem nenhum direito social, foram “jogados” para fora
das fazendas sem possuírem nenhuma herança, bem, ou garantia social.
A classe política do país, depois da proclamação da independência (1822),
continuava muito distante da ideia da construção de uma “nação” no Brasil.
Era constituída, em sua grande parte, por latifundiários que tinham à frente
Dom Pedro I, filho do rei de Portugal.
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Latifundiário
Nome dado ao proprietário
de um latifúndio que, por
sua vez, é uma grande
propriedade de terra em
meio rural.
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A própria independência do Brasil envolveu uma comoção popular muito
pequena. Foi um ato político que visou simplesmente os interesses de uma
minoria muito rica neste país que não queria mais pagar os pesados impostos a Portugal, nem tão pouco voltar a ser sua colônia.

Conheça o filme...

A história da escravidão negra
O filme Amistad retrata, de maneira bem chocante, a realidade
das violências sofridas pelos homens negros capturados para
serem escravos de nações europeias. A produção, ambientada em
1839, retrata um período onde o sistema escravista caminhava
para o desaparecimento. Vale a pena assistir!

B. No processo de formação dos Estados Unidos, as coisas se passaram de
maneira muito diversa. Primeiramente e, sobretudo, os colonizadores ingleses da América do Norte não foram até aquela terra para buscar sua simples
exploração.
Existia a intenção de construir um lugar para viver que fosse independente
da Inglaterra tanto em termos políticos e econômicos, quanto religiosos.
Muitos protestantes ingleses foram para as treze colônias que deram origem
aos Estados Unidos em busca de liberdade religiosa, pois a religião oficial da
Inglaterra era o anglicanismo.
Por esses motivos, pode-se perceber que se trata de um tipo diferente de
colonização onde o foco é o povoamento, e não a exploração. Esse tipo
de colonização já surge de um interesse completamente diferente daquele
praticado no Brasil. Os filhos das colônias de povoamento não foram “bastardos” e não nasceram na terra “provisória” da exploração.
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Svilen Mushkatov
Fonte: www.sxc.hu/photo/1108733

Figura 7.5: A partir desse tipo de colonização, foi possível para os EUA virarem uma
grande potência mundial.

O protestantismo
O nome protestante vem do
fato de que a partir do séc. XVI,
na Europa, ocorrerem movimentos que visavam reformar
a igreja católica, que mantinha
práticas imorais tais como a
venda do “perdão de pecados”
(indulgência), artefatos supostamente sagrados e de títulos que
garantiam posição na igreja.
O primeiro grande nome do protestantismo foi Matinho Lutero,
que escreveu 95 “teses” contra as práticas católicas. Essas teses
foram afixadas na porta da Igreja do Castelo alemão de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, e causaram grande reação por
parte do catolicismo.
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Veja algumas das teses de Lutero:
27. Pregam doutrina mundana os que dizem que, tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando [do purgatório para o céu].
28. Certo é que, ao tilintar a moeda na caixa, pode aumentar o lucro e
a cobiça; a intercessão da Igreja, porém, depende apenas da vontade
28. Certo é que, ao tilintar a moeda na caixa, pode aumentar o
lucro e a cobiça; a intercessão da Igreja, porém, depende apenas
da vontade de Deus.
32. Serão condenados em eternidade, juntamente com seus mestres, aqueles que se julgam seguros de sua salvação através de
carta de indulgência.
75. A opinião de que as indulgências papais são tão eficazes a
ponto de poderem absolver um homem, mesmo que tivesse violentado a mãe de Deus; caso isso fosse possível, é loucura.
Assim, através de críticas como as de Lutero, que visavam reformar
a igreja católica, cresceu cada vez mais o número daqueles que
protestavam em favor de uma mudança de postura da igreja até
o surgimento do chamado “protestantismo”, que marca a separação da igreja cristã em outras religiões além da católica.

Desde sempre, os Estados Unidos foram vistos por seus colonizadores como
sua nova e definitiva “casa”. Por isso, surgiu naquele país o sentimento de
cuidado e bem-estar com tudo aquilo que é público, com a terra de todos
aqueles que lutaram por fazê-la melhor.
Com isso, não queremos dizer que os europeus que foram para os Estados
Unidos eram melhores ou piores que os que colonizaram o Brasil. Não é este
o ponto. Até porque os colonizadores da América do Norte também dizimaram a população indígena, tal como portugueses e espanhóis. Além disso,
eles mantiveram, mesmo que parcialmente e por um período muito mais
curto que no Brasil, o regime escravocrata.
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A questão é que a intenção, o projeto daqueles homens para aquela terra,
era um projeto de povoamento, isto é, um projeto melhor que o projeto
aplicado ao Brasil: o de exploração.
É muito simples dizer que a democracia estadunidense (dos Estados Unidos)
é mais desenvolvida que a nossa, o que de fato é. Mas é preciso ver as razões
históricas que configuraram a formação daquele país em relação ao nosso.
Se por um lado, somos hoje todos responsáveis por fazer com que nosso Estado democrático seja de fato eficiente, é preciso também ponderar que boa
parte de nosso atraso é consequência de interesses europeus. Portugueses e
ingleses foram os principais culpados por essa realidade, pois impediram, por
muito tempo, o desenvolvimento de uma consciência cidadã em nosso país.
Pode-se dizer que a experiência democrática no Brasil é muito recente e, por
isso mesmo, ainda precisa ser muito desenvolvida, sobretudo no que se refere à consciência da necessidade de respeito e cuidado com a esfera pública.
Para exemplificar o que estamos querendo dizer em relação à consciência
dos bens públicos, vamos tomar por base o fato de o Brasil possuir uma das
maiores cargas tributárias do mundo:
Segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário,
realizado neste ano de 2009, cerca de 38,45 % do que recebemos por nosso
trabalho é consumido com o pagamento de impostos e, mesmo assim, não
nos sentimos suficientemente indignados para cobrar do governo condições
básicas de saúde, educação e segurança.
Aliás, o brasileiro muitas vezes tem “vergonha” de cobrar seus direitos. Mesmo pagando quase 4 reais de cada 10 reais que ganha para tê-los. A razão
deste comportamento incoerente é que, historicamente, não tivemos tempo
suficiente de experiência com a democracia e com o Estado de direito. Por
isso ainda há uma dificuldade para interiorizarmos a consciência de que todo
o benefício público é financiado pelo trabalho do povo.
Como pode um político qualquer se gabar tanto em dizer que “fez” uma
ponte, um hospital ou um colégio? Na verdade, quem faz a ponte, o colégio,
o hospital e tudo mais, é o trabalho do povo.
O político brasileiro fala como se tivesse feito um grande gesto de bondade,
como se tivesse doado de seu salário a quantia necessária para a construção
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de obras públicas. O político, quando aplica o dinheiro público para o bem
público, não faz mais que a sua obrigação. É para isso que ele é pago, aliás,
no Brasil, excessivamente bem pago!
Como podemos ainda assistir a escândalos diários envolvendo políticos do
alto escalão do governo, sem termos com isso a mobilização necessária para
reivindicar punições severas para aqueles que roubam dinheiro público?
Quantos políticos você se lembra de serem condenados, presos por um tempo considerável por crimes envolvendo o dinheiro do estado? Certamente,
você não vai se lembrar porque, no Brasil, a lei não se aplica devidamente
aos crimes praticados contra o patrimônio público.
Dessa maneira, fica evidente que nossa democracia necessita progredir muito e não podemos dizer que exista uma uniformidade das democracias existentes em países com históricos de formação muito distintos. Certamente,
alguns países europeus irão demonstrar graus de evolução democrática mais
elevados que os Estados Unidos.
O estado de evolução da democracia no Brasil apresenta índices bem mais elevados que na Colômbia, Venezuela, Rússia e China, dentre outros. Ou seja, ao
falarmos de democracia, devemos sempre pensar em “democracias”, dada a variedade de estágios de desenvolvimento dos Estados democráticos no mundo.

Atividade 2
Atende ao Objetivo 2
O fragmento de poema a seguir ilustra de maneira poética muito do que
acabamos de ver nesta aula. Leia com atenção:
Hino Nacional
Carlos Drummond de Andrade
Precisamos descobrir o Brasil
Escondido atrás das florestas,
Com a água dos rios no meio
O Brasil está dormindo, coitado.
Precisamos colonizar o Brasil.
[...]
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Precisamos, precisamos esquecer o Brasil!
Tão majestoso, tão sem limites, tão despropositado,
Ele quer repousar de nossos terríveis carinhos
O Brasil não nos quer! Está farto de nós!
Nosso Brasil é no outro mundo. Este não é o Brasil
Nenhum Brasil existe. E acaso existirão os brasileiros?
De acordo com o exposto na última seção da aula, responda:
a) Qual o grande problema que o processo de colonização efetuado no
Brasil gerou para a formação de nossa sociedade?

b) Qual “Brasil” foi “descoberto” e qual ainda precisa ser descoberto pelos
brasileiros?

Svilen Mushkatov

Corrupção: o grande “veneno” para a
democracia
Ainda falta falarmos de um valor importantíssimo ligado ao fundamento da democracia.
Trata-se da “confiança”.
Em uma democracia, escolhemos representantes que possam cuidar dos nossos interesses. O papel do político é, basicamente,
servir aos interesses do povo que ele representa, tal como cabe ao comandante de
uma aeronave conduzir os passageiros em
uma viagem tranquila.
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Por isso, uma relação de confiança sólida entre aqueles que votam e aqueles
que são eleitos deve ser estabelecida. Assim, deve haver um Estado democrático onde as pessoas estejam seguras de que podem contar com o empenho
de seus governantes eleitos para promover o bem-estar da comunidade.
Se não existir confiança, dificilmente haverá uma democracia de fato. Pois,
escolher alguém que nos represente é, “por si”, um ato de confiança.
Assim, ocorre que os políticos são aqueles que mais têm acesso aos recursos
públicos. Nós lhes conferimos poder para que façam o melhor emprego do
dinheiro dos impostos de todos.
O que esperamos ou deveríamos esperar de um político é, na verdade, o que
se deve esperar de qualquer outro profissional que cuida de algo que nos
pertence: honestidade.
E o político, tendo acesso aos recursos públicos, vê-se diante de dois caminhos: ou age com honestidade e trabalha para o povo, honrando os votos
de confiança que lhe foram dados, ou se corrompe.
Mas o que é se corromper? Muitas pessoas confundem a corrupção com a “mudança de ideia” ou de vontade. Mas ela é algo significativamente diferente.
Você quer ver um exemplo: Imagine alguém que deseja ser prefeito visando
o valor do salário e dos benefícios que são atribuídos ao cargo e que consegue, por fim, ser eleito.
Imagine que essa pessoa descubra que, na verdade, gostaria de ganhar mais e
de ter mais poder em outra profissão. Este alguém ainda não é corrupto. Ele
simplesmente mudou de ideia, mudou de planos, não está mais satisfeito com os
benefícios daquele cargo tão sonhado. Nesse caso, essa pessoa deve abrir mão do
cargo e ir em busca daquilo que lhe satisfaça, sem que, por isso, seja corrupto.
Basicamente, a corrupção nasce quando a pessoa finge estar comprometida com valores que na verdade não está. Mas aí você pode se perguntar: a
corrupção não tem a ver com receber dinheiro para realizar coisas que não
deveriam ser feitas?
A resposta é sim. No entanto, antes de ser um ato de recebimento de importâncias financeiras ou favores, é um ato de quebra de confiança relativa
a valores até então defendidos, tais como:
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• igualdade,
• justiça,
• causas ambientais,
• bem-estar público,
• liberdade,
• dignidade,
• educação etc.
Vamos deixar isso mais claro: ninguém elege um político desejando que ele
desvie dinheiro público para multiplicar o seu salário. Elegemos políticos de
acordo com a confiança que temos na sua suposta capacidade moral de
seguir os ideais defendidos no período de campanha.
Quando determinado político aceita dinheiro ou favores para não seguir os
valores e ideais afirmados em público, ou quando simplesmente se nega a
trabalhar por estes valores, ele se corrompe. Isto é, ele ocupa um cargo e
recebe por ocupar este cargo, fingindo estar a favor de causas que para ele,
na verdade, não existem mais, foram corrompidas.
Nesse caso, com a corrupção dos valores, ocorre a quebra de confiança no
sistema democrático, pois a população percebe que foi traída na defesa de
seus interesses.
Nesse sentido, a corrupção é algo que existe no mundo todo, mas que, no
entanto, é especificamente um problema mais recorrente em democracias
mais jovens, como é o caso do Brasil. Isso porque, nesses casos, a impunidade se mostra mais acentuada.
Sem valores, a democracia não é muito melhor que qualquer sistema tirânico
disfarçado. Isso porque, enquanto os sistemas tirânicos são baseados em imposições de governo por via da ameaça e da violência, os sistemas democráticos
tendem a ser regulados por valores tais como liberdade, igualdade e justiça.
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Ou seja, são justamente os valores agregados à democracia que fazem dela
um sistema de governo melhor que o de um tirano, como o do ex-ditador
do Iraque, Saddam Hussein.
É interessante notar que a liberdade está sempre presente em todo sistema
democrático. Pode até ser que a maioria dos políticos de um país democrático qualquer seja corrupta. Mas a liberdade, ou a sensação de liberdade,
sempre é mantida dentro dos Estados democráticos.
O que, de qualquer forma, não deixa de ser, mesmo diante do problema da corrupção, uma grande vantagem em relação aos sistemas e governo tirânicos.

Atividade 3
Atende ao Objetivo 3
Leia o fragmento de texto a seguir:
Só de Sacanagem!
Elisa Lucinda
[...]
Só de sacanagem! Dirão: “Deixa de ser boba, desde Cabral que aqui todo
mundo rouba” e vou dizer: “Não importa, será esse o meu carnaval, vou
confiar mais e outra vez. Eu, meu irmão, meu filho e meus amigos, vamos
pagar limpo a quem a gente deve e receber limpo do nosso freguês. Com o
tempo a gente consegue ser livre, ético e o escambau.”
Dirão: “É inútil, todo mundo aqui é corrupto, desde o primeiro homem que
veio de Portugal”. Eu direi: Não admito, minha esperança é imortal. Eu repito, ouviram? Imortal! Sei que não dá para mudar o começo, mas, se a gente
quiser, vai dar para mudar o final!
Agora, com base no que você aprendeu nesta aula, responda:
a) Que papel o valor “confiança” tem dentro do sistema democrático?
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b) Aponte pelo menos uma medida fundamental para a diminuição do nível
de corrupção em nosso país.

Site em destaque

Você gostou dos fragmentos apresentados na Atividade 3?
Se ficou curioso e quiser conhecer esse texto na íntegra, acesse o
endereço a seguir!
www.revista.agulha.nom.br/elisalucinda3.html
Boa leitura!

A democracia e as minorias
Quando falamos de democracia, é extremamente importante discutirmos a
questão das minorias.
Já sabemos que o sistema democrático segue a vontade da maioria dentro
de determinado meio social e que, consequentemente, sempre existirá, para
todos os casos, uma minoria “derrotada” democraticamente.
Deve ficar claro que com o mesmo cuidado com que o sistema democrático
acata a vontade da maioria, ele deve respeitar a discordância da minoria.
As minorias não podem nunca ser massacradas ou perseguidas. O fato de a
maioria determinar as decisões a serem tomadas não deve, e nem pode, inibir
que a minoria manifeste, através da liberdade de expressão, sua discordância.
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Michal Zacharzewski
Fonte: www.sxc.hu/photo/559518

Figura 7.6: É direito de todos exercer a liberdade de expressão de forma pacífica e
qualquer ação para inibir este direito é considerado inconstitucional.

Uma democracia que persegue os grupos menores deixa de ser uma democracia e se transforma em um totalitarismo. Isto é, em um sistema que
não admite divergências de pensamento em relação às tomadas de decisão
política de quem tem o poder. Em uma democracia, o eleito deve governar
para todos, e não simplesmente para os que o elegeram.
Deve-se entender que o voto de uma pessoa que pertence a uma determinada minoria relativa a uma questão específica qualquer vale tanto quanto o
voto da pessoa que participa da maioria para esta mesma questão.
As pessoas não são melhores ou piores por participarem de grupos maiores
ou menores. O respeito individual dos membros de uma sociedade democrática deve sempre prevalecer sobre as divergências coletivas.
Através deste equilíbrio, ao mesmo tempo que a vontade da maioria prevalecerá, o bem-estar da minoria será garantido, já que ambos os grupos são constituídos por seres humanos individuais igualmente merecedores de respeito.
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Conclusão
Nesta aula, vimos como a democracia é um processo complexo que extrapola
em muito a “simples” questão do voto como fim em si mesmo. Observamos
que o verdadeiro espírito democrático reside em uma noção de envolvimento, responsabilidade e igualdade dentro e para com o meio em que se vive e
que, portanto, o voto mostra-se como consequência de uma série de valores
admitidos, tais como: igualdade, liberdade e justiça social.
Observamos como é cara à noção de democracia a diferenciação entre o público e o privado. Vimos, também, como o pensamento democrático tende
a estar voltado para as decisões coletivas quanto ao que se refere àquilo que
pertence a todos (público).
Vimos o estado de atraso que a democracia brasileira se encontra quando
comparada a países europeus ou aos Estados Unidos e verificaram-se algumas razões históricas que justificam tal atraso.
A principal delas foi exposta no sentido de que o Brasil foi colônia de exploração por mais de trezentos anos, seguido de um processo de independência
completamente alheio à população. Isso não permitiu que se formasse a
consciência de um Estado em que a população pudesse ter uma relação de
envolvimento e cuidado.
Avaliou-se também o grande problema da carga tributária no Brasil, que
não é devidamente revertida em benefícios ao povo. Além disso, foi apresentada uma explicação importante a respeito de como a corrupção destrói
a possibilidade da democracia, na medida em que acaba com a confiança
fundamental que o eleitor precisa ter em seus representantes.

Resumo
• O voto, dentro da democracia bem desenvolvida, não pode ser nunca um
fim em si mesmo. Ele é a consequência de um conjunto de ideias anteriores, sobretudo a de igualdade de direitos, e mostra-se como um meio
para que uma decisão seja tomada.
• A democracia parte do pressuposto de que todos têm os mesmos direitos
dentro do Estado do qual participam.
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• Para a democracia, é fundamental a divisão clara entre aquilo que é público e
aquilo que é privado. O sistema democrático opera, sobretudo, com as questões de cunho, social, político e econômico onde todos têm direitos iguais.
• A estrutura pública é formada por recursos materiais e pelo corpo de leis
que regulam o desenvolvimento da sociedade.
• A universalidade do voto está sempre limitada pela participação de determinado indivíduo em determinada estrutura social onde ele tem poder
de voto. É preciso fazer parte de um meio para poder ter direitos políticos
de intervenção sobre ele.
• A democracia nasce na Grécia antiga e suas primeiras formas datam de
mais de 2.600 anos.
• O processo de desenvolvimento da democracia é lento e obedece às variações culturais de cada país ou região.
• A verdadeira democracia exige que os cidadãos tenham real sentimento e
consciência de pertença e responsabilidade para com o meio onde vivem.
• A formação do Brasil partiu de um processo de colonização exploradora,
enquanto que países como os Estados Unidos passaram por processos de
colonização de povoamento.
• Cerca de 76% da história de nosso país é marcada pelo regime escravocrata.
• Muito de nossa passividade quanto aos crimes absurdos contra o dinheiro
público deriva da nossa pouca experiência histórica com a democracia.
• A carga tributária do Brasil é uma das maiores do mundo – 40% – e,
mesmo assim, muitas vezes sentimos “vergonha” quanto à cobrança de
nossos direitos: mais um sintoma da fragilidade de nossa consciência
democrática.
• A corrupção se mostra como a grande inimiga da democracia na medida
em que acaba com os vínculos de confiança necessários entre eleitores
e eleitos.
• A liberdade é talvez o traço mais fundamental da democracia.
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Informações sobre a próxima aula
Na próxima aula, teremos como foco alguns aspectos sobre economia mundial, capitalismo e ética. Veremos alguns movimentos importantes dos fluxos
de mercado atual, práticas comerciais e a interdependência das forças produtivas globais.

Respostas das atividades
Atividade 1
O sentido íntimo da democracia, seu fundamento, é a noção de que todos
têm direitos iguais dentro da sociedade a que pertencemos e que, portanto,
todos devem ter a liberdade e o dever de influenciar nas decisões que envolvam questões públicas.
Em uma democracia, o voto funciona como o mecanismo através do qual os
cidadãos exercitam o ato de cuidar do meio a que pertencem. Portanto, se
o voto não está ligado a uma consciência de igualdade, liberdade e cuidado
com o meio, ele não será um voto democrático.
Como exemplo de votos que nunca foram de fato democráticos, tem-se o
que ocorreu muito no Brasil sob o nome de “voto de cabresto”, onde as
pessoas eram ameaçadas para votarem em um candidato específico.
Atividade 2
a) O processo de colonização exploratório a que o Brasil (dentre outras nações) foi submetido causou um grande atraso na formação de consciência de pertença e cuidado com nosso país. Os 380 anos de práticas
escravistas, somados ao desinteresse dos europeus de fundarem no Brasil
uma estrutura capaz de dar origem a um Estado independente (como
ocorreu nos EUA), prejudicou muito o reconhecimento da população do
Brasil como “povo brasileiro”.
b) O Brasil que foi “descoberto” foi o Brasil físico. Grande extensão territorial rica em recursos naturais. O Brasil que precisa ser descoberto é o
Brasil enquanto Estado de direito, enquanto nação. Os altos índices de
impunidade, desigualdade social e corrupção mostram que um Brasil melhor politicamente ainda precisa ser descoberto.
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Atividade 3
a) A democracia representativa parte do pressuposto de que os cidadãos
devem escolher pessoas que os representem quanto às decisões que envolvem os recursos públicos. Para que o sistema democrático funcione
satisfatoriamente, é preciso que haja uma relação de confiança entre
eleitores e eleitos. Não faz sentido ter como representante alguém ou
uma instituição na qual não se possa confiar.
b) Os crimes contra o patrimônio público deveriam ter penas pecuniárias,
ou seja, os bens dos cidadãos corruptos (sem exceções) deveriam ser
confiscados com o objetivo de ressarcir e até mesmo indenizar os cofres
públicos. Cidadãos condenados por corrupção deveriam ser impedidos
de exercer cargos públicos
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