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Eixo Temático 06: Política e Cidadania 
 
Parte 2: Política Contemporânea 
 
1. “A democracia é o pior dos regimes políticos, mas não há nenhum sistema melhor que ela.” 
Com essa frase, Winston Churchill resumia o pensamento do Ocidente no que dizia respeito ao 
ideal democrático. Explique a frase. 
 
 
2. Segundo o ex-presidente norte-americano Bill Clinton, “a corrupção no Brasil é um problema 
endêmico”. O que isso significa? Essa visão parece apropriada ou trata-se de uma estereotipação 
típica de quem está distante da nossa realidade?  
 
 
3. Se analisarmos com atenção os valores gastos pelos candidatos durante as campanhas 
eleitorais, chegaremos a conclusões estarrecedoras: o investimento feito no chamado marketing 
eleitoral supera (em muitos casos, em milhares de vezes) o que o político eleito receberá em 
vencimentos.  
a) Quais as origens desse capital? 
b) Nesse contexto, por que se pode dizer que “sem dinheiro não há política, mas com dinheiro há 
política suja”?  
c) Que alternativa tem sido proposta – no Brasil e no mundo – para esse problema? No caso 
brasileiro, por que ela parece ser inconcebível? 
 
 
4. Em recentes pesquisas divulgadas pela mídia especializada, um número bastante significativo 
de eleitores brasileiros disse que vota por obrigação. Em outras palavras, se o voto fosse 
facultativo, eles simplesmente não compareceriam às urnas. 
a) Quais são os principais argumentos utilizados pelos defensores do voto facultativo? 
b) Estabeleça ao menos um contra-argumento para cada item que você apontou.  
 
 
5. O realismo e o idealismo são as duas grandes correntes históricas em que se dividem as 
relações entre os países no plano internacional. Comente essa distinção, enfatizando o papel do 
Brasil na conjuntura mundial.  
 
 


