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4. Persuasão:
Nenhum homem detém toda a verdade sobre as coisas. Assim, os homens não
conseguem falar verdades, podem ter apenas opiniões (doxa). E muitas vezes
essas opiniões divergem quanto a problemas comuns. Para o madeireiro é bom
estimular o desenvolvimento frenético da Amazônia, enquanto para os índios,
seringueiros e a opinião midiática global isso não é desejável. Mas todos
gostam de comprar produtos amazônicos.
Não há uma verdade clara. As pessoas precisam discutir, com inteligência e
clareza, para chegar num acordo. Neste processo, cada um utiliza os meios
disponíveis para persuadir o outro. Mudar a opinião do outro. Sem o esforço
de persuasão, a democracia não é possível.
Resta, portanto, a questão: o que queremos dizer com persuasão? Quando as
formas de persuasão são violentas? Quando são democráticas? Quando são
educacionais?
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O OSTRACISMO GREGO – O termo ostracismo vem do grego ὄστρα-κον
(ostrakon) e significa pedaço de cerâmica. Quando os cidadãos atenienses
percebiam que a ordem democrática poderia estar ameaçada, utilizavam-se de
dispositivos que acorressem à sua manutenção. Um desses dispositivos era
o ostracismo, que nada mais era do que uma medida policial contra algum
membro da sociedade (geralmente um ator político ou militar). Anualmente,
os cidadãos reuniam-se na Ágora para decidir em quem aplicar o ostracismo.
Em linhas gerais, o ostracismo condenava o acusado à perda de seus direitos
políticos e ao exílio durante dez anos, sem a perda de suas propriedades.
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O procedimento consistia de prover cada eleitor com um Óstraco, ou pedaço
de cerâmica, para escrever nele o nome do cidadão que quisesse remover da
cidade e então o pedaço deveria ser deixado na Ágora. Mas, a votação só era
válida se 6.000 votantes tivessem participado, sendo improvável que a
destituição de direitos civis fosse feita sem a reunião de um volume
considerável de votos.
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DEMOCRACIA GREGA E DEMOCRACIA ATUAL

DEMOCRACIA GREGA DEMOCRACIA ATUAL

PODER LEGISLATIVO ECCLESIA PARLAMENTO 

PODER EXECUTIVO MAGISTRADOS GOVERNO 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAIS POPULARES JUÍZES
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Expressões históricas da democracia - Ao longo da sua trajetória, a 
democracia tem se apresentado de diferentes formas:

DEMOCRACIA DIRETA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Neste modelo, todos os cidadãos
devem intervir diretamente nas

questões públicas.
O conceito de cidadão está

associado à participação, pois
cada cidadão interfere
diretamente nos interesses do

Estado.
Na prática, o exercício da

democracia direta consiste na
discussão sem intermediários
das principais questões de

interesse comum.

O modelo se caracteriza pela
representação política.

As deliberações coletivas não
são tomadas diretamente pelos

cidadãos, mas por pessoas
eleitas para tal finalidade —
representantes políticos como

prefeitos, presidente,
governadores, deputados,

senadores e vereadores.
A participação dos cidadãos é
indireta, periódica, formal e se

expressa por meio das
instituições eleitorais.

Surgiu como forma de superação

das deficiências do sistema
representativo que, em muitos

casos, mostrou-se incapaz de

garantir os interesses da maioria dos
cidadãos.

Visa ampliar a participação social
nos assuntos públicos e reduzir a

distância entre representantes e
representados.

Baseia-se na articulação de grupos

sociais em rede que, por meio
de reuniões, discutem e votam

propostas que orientam as ações
governamentais.
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