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O QUE É
DEMOCRACIA
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Ainda no século XVIII, na Inglaterra, houve uma
ampliação progressiva da “cidadania”, tendo sido
constituídos os direitos civis, no século XIX os direitos
políticos e, por fim, no século XX, os direitos sociais.
• Direitos civis: relacionados à liberdade individual e às
relações de trabalho.
• Direitos políticos: trabalhadores passaram a ter o
direito de participar no exercício do poder político.
• Direitos sociais: todos os trabalhadores passaram a
ter acesso à distribuição da riqueza produzida no país,
mediante a elaboração de políticas sociais universais.
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A CIDADANIA E A AMPLIAÇÃO DOS DIREITOS
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OCONCEITO DE DEMOCRACIA
• O termo democracia deriva da junção dos vocábulos gregos demos (povo) e
kratos (poder). O conceito de democracia como “poder do povo” surgiu na
Grécia antiga, aproximadamente no século V a.C.
• O conceito de democracia assumiu diferentes significados ao longo da
história e de acordo com o contexto. Em algumas sociedades, a ideia de
democracia diz respeito apenas à esfera política (votar e ser votado, por
exemplo). Em outras, aplica-se também a áreas da vida econômica, social e
cultural.
• A democracia não foi o sistema político predominante na história. Desde a
sua formulação na Grécia até o século XIX, poucos governos a adotaram e,
quando o fizeram, foi sempre em resposta à luta dos diferentes grupos
excluídos do processo de tomada de decisão política. Foi, portanto, sempre
uma conquista dos segmentos sociais segregados.
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Ágora ateniense, símbolo da democracia Grega, com a Acrópole ao fundo. Neste
espaço, os cidadãos reuniam-se para tomar decisões sobre a cidade, atuando
politicamente de forma direta, sem representantes ou governantes.
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PRINCÍPIOS DA DEMOCRACIA GREGA
1- Política (pólis=cidade grega, cidade-estado)
É uma forma de gestão da pólis. Ou seja, é tudo que se refere ao coletivo, que
diz respeito a todos - ou a uma parte significativa, evidentemente. A política
seria uma alternativa às outras formas de gestão da cidade (como a tirania ou a
anarquia). A política estaria para a tirania como a diplomacia está para a
guerra: é uma forma de se resolver os problemas sem recorrer à violência. Pelo
contrário, utilizando aquilo que nos é tão precioso: a razão e a linguagem.
2- Isonomia: (do gr. ἰσονομία, comp. di ἴσος «igual» e -νομία «-nomia»]. –
1. Igualdade diante das leis. É um dos princípios fundamentais da democracia
grega. 2. Na medicina antiga, completa harmonia entre todas as substancias e
os humores que compõem o corpo humano, condição que carateriza o estado
de saúde; é praticamente sinônimo de eucrasia.)
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Todos os homens estão sujeitos às mesmas leis e normas - ou seja, ninguém é
"semi-deus", somos todos homens, e os homens devem ter os mesmos
direitos e deveres na sociedade. Começa, aqui, uma busca pela objetividade da
"gestão do coletivo". As normas e leis não podem ser mudadas, como as
vontades de um imperador: elas são compartilhadas por todos.
3- Isegoria (Do gr. ἰσηγορία «igualdade no direito da palavra». Composto
de ἴσος «igual» e ἀγορεύω «falar»):
Todos os cidadãos têm igual direito de manifestar sua opinião política para
todos os outros. A palavra de dois homens têm igual valor perante a
sociedade. Quando as opiniões divergem, é preciso que se discuta a questão.
Através do discurso, da fala, os cidadãos têm o direito de convencer os outros
sobre seu ponto de vista.
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