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Objetivo: Filosofia Grega - Sócrates.
 Características da Filosofia.
 Períodos da Filosofia.
 Pensamento de Sócrates.
 Sócrates e os Sofistas.
 Atividades de Fixação.
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Objetivo: Compreender a importância das relações sociais e os
conceitos de democracia e cidadania, relacionando-os com os
aspectos práticos na sociedade atual;

 Cidadania, Povo e Democracia: Herança Grega.
 Conceitos.
 Aspectos da Sociedade Brasileira Atual.
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M1

Cidadania, Povo e Democracia
Herança Grega
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Surgimento da Vida Urbana (Polis)
• A POLIS grega eram as cidades
estados da Grécia Antiga, as quais
foram
fundamentais
para
o
desenvolvimento da cultura grega.

• As POLIS surgem no século VIII a.C. e
atingem seu apogeu nos séculos VI e
V a.C. Antes, as pessoas se reuniam
em pequenas aldeias com terras de
uso coletivo, as quais floresceram
durante o período homérico.
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Surgimento da Vida Urbana (Polis)
• A expansão demográfica e do comércio
foram as principais causas para o
surgimento da POLIS, que incluía o
campo e a cidade (centro).
• A POLIS diminuiu o prestígio das famílias
da aristocracia proprietária de terras.

• A organização social da POLIS era
constituída basicamente por homens
livres nascidos na polis, mulheres,
estrangeiros e escravos.
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Invenção da Política
• A idéia da lei como expressão da
vontade de uma coletividade humana.
• O surgimento de um espaço público,
que faz aparecer um novo tipo de
palavra ou de discurso, diferente
aquele que era proferido pelo mito.

• A política estimula um pensamento e
um discurso que que devem ser
públicos, ensinados, transmitidos,
comunicados e discutidos.
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Política e Cidadania
• TA POLITIKA (Política):
derivada de polis.

palavra grega,

• POLIS: Cidade.
• POLITIKOS: Cidadãos - homens nascidos no
solo da Cidade, livres e iguais, portadores de
dois direitos inquestionáveis:
1. Isonomia: igualdade perante a lei

2.

Isegoria: Direito de expor e discutir em
público opiniões sobre ações que a Cidade
deve ou não deve realizar.
8

Política e Cidadania
• Negócios públicos dirigidos pelos cidadãos:
1.
2.
3.
4.
5.

Costumes;
Leis;
Erário público;
Organização da defesa e da guerra;
Administração dos serviços públicos
(abertura de ruas, estradas e portos,
construção de templos e fortificações,
obras de irrigação, etc.);
6. Atividades econômicas da Cidade (moeda,
impostos e tributos, tratados comerciais,
etc.).
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Democracia
• Atenas tornou-se o centro da vida social,
politica e cultura da Grécia.
• Democracia Grega: Todos os homens
possuem o direito de participar do governo da
Polis.
• Surge a figura política do cidadão.
• Cidadania:
o cidadão opina, discute,
delibera e vota na assembléia. Para ter suas
idéias aceitas, precisa ser talentoso na arte da
retórica.

DEMOCRACIA REPRESENTATIVA
• Regime político em que todos
os
cidadãos
elegíveis
participam
igualmente
(diretamente ou através de
representantes eleitos) na
proposta,
no
desenvolvimento e na criação
de leis; exercendo o poder da
governação
através
do
sufrágio universal.
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Sufrágio Universal
• O poder NÃO PERTENCE aos ocupantes do
governo. É sempre um lugar vazio, que os cidadãos,
periodicamente, preenchem com um representante;
podendo revogar seu mandato se não cumprir o
que lhe foi delegado.
• OPOSIÇÃO E MAIORIA (GOVERNO):

1.

A sociedade não é uma comunidade una e
indivisa; ao contrário, está internamente dividida;
sendo as decisões fruto das discussões entre as
partes (PARTIDOS).

2.

A Democracia é a única forma política que
considera o conflito legítimo e legal.
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CIDADANIA
• Cidadania é a prática
direitos e deveres de
indivíduo em um Estado.

dos
um

• Os direitos e deveres de um
cidadão devem andar sempre
juntos; uma vez que o direito de
um
cidadão
implica
necessariamente numa obrigação
de outro cidadão.
13

Como estão a Cidadania, Povo e
Democracia no Brasil atual?

14

Democracia e Direitos Sociais
• Segundo a Constituição Federal de 1988:
Constituem objetivos fundamentais da República Federativa
do Brasil: Construir uma sociedade livre, justa e solidária;
Garantir o desenvolvimento nacional; Erradicar a pobreza e a
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça,
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
(ARTIGO 3º)
São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
(ARTIGO 6º)
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Bem Comum
• Conjunto de benefícios que são compartilhados
por todos os membros de uma dada
comunidade.
• O Bem Comum abrange a existência dos bens
necessários para o desenvolvimento da pessoa
e a possibilidade real de todas as pessoas de
ter acesso a tais bens.
• Deve acontecer a conciliação entre o Bem
Comum e o bem particular:
1.

Caridade (vencer o egoísmo)

2.

Justiça (direitos do outro)
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Cuidar do Povo

• O POVO (Pessoa Humana)
deve ser foco e o propósito
de toda vida econômica,
social e política de um país.
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Economia a serviço da vida ou vidas
à disposição da economia?
• As políticas econômicas e
instituições devem ser julgadas:

as

1. Pela maneira como protegem ou
mineram a vida e a dignidade da
pessoa humana.
2. Sustentam, ou não, as famílias e
servem ao bem comum de toda a
sociedade.
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1. Qual deve ser o foco e o propósito de toda vida econômica, social e
política? (Marque a alternativa correta)
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

) Comércio.
) Empresas.
) Povo (Pessoa Humana)
) Parlamentares
) Nenhuma das alternativas anteriores.
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2. Qual o conceito de Democracia na Grécia Clássica? (Marque a alternativa
correta)
A.
B.
C.
D.
E.

(
(
(
(
(

) Nenhum homem possui o direito de participar do governo da Polis.
) Todos os escravos possuem o direito de participar do governo da Polis.
) Os governantes deveria ser escolhidos de acordo com a vontade dos deuses.
) Todos os homens possuem o direito de participar do governo da Polis.
) Nenhuma das alternativas anteriores.
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1. POLITIKOS, na Grécia Clássica, eram homens nascidos no solo da Cidade, livres e iguais,
portadores de dois direitos inquestionáveis. Quais eram esses direitos? (Marque a alternativa
correta)
A. ( ) ISONOMIA (igualdade perante a lei) e ISEGORIA ( igualdade do direito de expor e discutir
em público opiniões sobre ações a cidade.
B. ( ) ISEGORIA (igualdade perante a lei) e ISONOMIA ( igualdade do direito de expor e discutir
em público opiniões sobre ações a cidade.
C. (
) CIDADANIA (o cidadão opina, discute, delibera e vota na assembléia) e ISONOMIA
(igualdade do direito de expor e discutir em público opiniões sobre ações a cidade.
D. ( ) ISEGORIA (igualdade perante a lei) e CIDADANIA (o cidadão opina, discute, delibera e
vota na assembléia)
E. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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• Tema:
Direitos

Liberdade

e

• Objetivo: Compreender a
relação entre Liberdade e
Direitos no contexto da
Filosofia Política.
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