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Tipos de democracia 

 

Resumo 

 

O que é democracia?  
A palavra democracia tem origem no grego demokratía, que é composta por demos (que significa 

povo) e kratos (que significa poder). Neste sistema político, o poder é exercido pelo povo através do sufrágio 

universal. É um tipo de governo em que todas as importantes decisões políticas estão nas mãos do povo, 

que elegem seus representantes por meio do voto. A democracia é um regime de governo que pode existir 

no sistema presidencialista, onde o presidente é o maior representante do povo, ou no sistema 

parlamentarista, onde existe a figura do primeiro ministro, que toma as principais decisões políticas. 
Uma das principais funções da democracia é a proteção dos direitos humanos fundamentais, como 

as liberdades de expressão, de religião, a proteção legal, e as oportunidades de participação na vida política, 

econômica, e cultural da sociedade. A Grécia Antiga foi o berço da democracia, onde principalmente em 

Atenas o governo era exercido por todos os homens livres. Naquela época, os indivíduos eram eleitos ou 

eram feitos sorteios para os diferentes cargos. Na democracia ateniense, existiam assembleias populares, 

onde eram apresentadas propostas, sendo que os cidadãos livres podiam votar. Existem dois tipos principais 

de democracia, notadamente: Democracia direta ou pura e democracia indireta ou representativa.  

 

Democracia direta 
A democracia direta é o sistema político no qual a sociedade toma as suas decisões de maneira 

direita, ou seja, sem precisar do intermédio de representantes.  Esse era o tipo de democracia que vigorava, 

por exemplo, em Atenas na Antiguidade Grega, onde todos os que eram considerados cidadãos tinham o 

direito de participar do processo de tomada de decisões.  A Ágora era o lugar no qual os debates políticos 

eram realizados entre os cidadãos.  Vale lembrar, no entanto, que nem todas as pessoas eram consideradas 

cidadãs na antiguidade grega.  Por exemplo: Mulheres, escravos, estrangeiros, estavam todos excluídos do 

processo político.   

 

Democracia indireta ou representativa 
Já a democracia indireta ou representativa é o sistema político no qual o povo exprime sua vontade 

elegendo representantes, os quais tomam as decisões políticas em nome deles.  Neste último tipo de 

democracia, portanto, a sociedade não participa diretamente do processo de tomada de decisões, o que fica 

a cargo dos representantes eleitos pelo voto popular.  No Ocidente, o conceito moderno de democracia 

política é justamente o de democracia representativa, no qual uma pessoa ou grupo são eleitos 

representantes e são organizados, em geral, em instituições como o Parlamento, Câmara, Congresso, e etc... 

 

Democracia semidireta 
 A democracia semidireta tem esse nome porque, de um lado, possui um caráter representativo, no 

sentido de que as pessoas elegem os seus representantes e, de outro lado, há alguns institutos que 

possibilitam uma participação direta dos representados em alguns casos específicos e esporádicos.  Esses 

institutos são o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular, o veto popular, entre outros.  
 O plebiscito é uma consulta prévia feita ao povo para que ele manifeste sua opinião sobre uma 

determinada medida ou lei a ser adotada pelo governo.  Já o referendo é um instituto da democracia 

semidireta no qual a coletividade pode dar sua opinião sobre uma medida já tomada pelos governantes.  

Nesse sentido, o referendo é a ratificação popular de algo que já está feito.  A iniciativa popular, por sua vez, 
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é um instrumento utilizado na democracia direta ou semidireta a partir do qual a coletividade pode 

apresentar projetos de lei.  Dessa maneira, determinados projetos de lei podem tramitar e serem aprovados 

na medida em que uma grande quantidade de pessoas os apoie.  Por fim, o veto popular é um instrumento 

democrático utilizado no sentido de impedir uma determinada medida governamental.  No Brasil, por 

exemplo, a Constituição de 1988 atribui a tarefa de veto tão somente aos chefes do poder executivo, como, 

por exemplo, o presidente da República. 
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Exercícios 

 

1. Como regime social, o fascismo social pode coexistir com a democracia política liberal. Em vez de 

sacrificar a democracia às exigências do capitalismo global, trivializa a democracia até o ponto de não 

ser necessário sacrificá-la para promover o capitalismo. Trata-se, pois, de um fascismo pluralista e, 

por isso, de uma forma de fascismo que nunca existiu. Podemos estar entrando num período em que 

as sociedades são politicamente democráticas e socialmente fascistas. 
 (Adaptado de Boaventura de Sousa Santos, Epistemologias do Sul. São Paulo: Cortez, 2010, p. 47.) 

  
 De acordo com o texto e os conhecimentos sobre o assunto, a coexistência entre fascismo e 

democracia é  

a) facilitada por processos eleitorais que dão continuidade a fascismos que sempre existiram.     

b) promovida pela aceitação social que banaliza a democracia em favor do capitalismo global.     

c) dificultada por processos eleitorais que renovam a democracia, inviabilizando os fascismos.     

d) possibilitada pela aceitação social de sociedades politicamente fascistas e socialmente 

democráticas.     

   
 

2. Um dos teóricos da democracia moderna, Hans Kelsen, considera elemento essencial da democracia 

real (não da democracia ideal, que não existe em lugar algum) o método da seleção dos líderes, ou 

seja, a eleição. Exemplar, neste sentido, é a afirmação de um juiz da Corte Suprema dos Estados 

Unidos, por ocasião de uma eleição de 1902: “A cabine eleitoral é o templo das instituições 

americanas, onde cada um de nós é um sacerdote, ao qual é confiada a guarda da arca da aliança e 

cada um oficia do seu próprio altar”. 
 BOBBIO, N. Teoria geral da política. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000 (adaptado). 

 
As metáforas utilizadas no texto referem-se a uma concepção de democracia fundamentada no(a) 
a) justificação teísta do direito.    

b) rigidez da hierarquia de classe.     

c) ênfase formalista na administração.    

d) protagonismo do Executivo no poder.    

e) centralidade do indivíduo na sociedade.     

   
 

3. Um sistema político democrático contemporâneo é aquele que  

a) estabelece o direito ao voto como única forma de participação política.     

b) controla e limita a participação política de determinados grupos da sociedade civil.     

c) garante apenas aos cidadãos letrados o acesso aos debates no espaço público.     

d) permite a elaboração de direitos políticos universalizáveis.     
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4. Plebiscito e referendo são consultas ao povo para decidir sobre matéria de relevância para a nação 

em questões de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. A principal distinção entre eles 

é a de que o plebiscito é convocado previamente à criação do ato legislativo ou administrativo que 

trate do assunto em pauta, e o referendo é convocado posteriormente, cabendo ao povo ratificar ou 

rejeitar a proposta. Ambos estão previstos no art. 14 da Constituição Federal. 
 Plebiscitos e referendos. Disponível em: www.tse.jus.br. Acesso em: 29 jan. 2015 (adaptado). 

   
As formas de consulta popular descritas são exemplos de um tipo de prática política baseada em 

a) colégio eleitoral.     

b) democracia direta.     

c) conselho comunitário.     

d) sufrágio representativo.     

e) autogestão participativa.    

   
 

5. O processo de justiça é um processo ora de diversificação do diverso, ora de unificação do idêntico. A 

igualdade entre todos os seres humanos em relação aos direitos fundamentais é o resultado de um 

processo de gradual eliminação de discriminações e, portanto, de unificação daquilo que ia sendo 

reconhecido como idêntico: uma natureza comum do homem acima de qualquer diferença de sexo, 

raça, religião etc. 
 BOBBIO, N. Teoria geral da política: a filosofia política e as lições dos clássicos. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 

  
De acordo com o texto, a construção de uma sociedade democrática fundamenta-se em: 

a) A norma estabelecida pela disciplina social.    

b) A pertença dos indivíduos à mesma categoria.    

c) A ausência de constrangimentos de ordem pública.    

d) A debilitação das esperanças na condição humana.    

e) A garantia da segurança das pessoas e valores sociais.    

   
 

6. Até meados de 1970, mais de dois terços de todas as sociedades do mundo poderiam ser 

consideradas autoritárias. Atualmente menos de um terço das sociedades é de natureza autoritária. 

A democracia não está mais concentrada nos países ocidentais, ela agora é defendida, ao menos em 

princípio, em muitas regiões do mundo. 
GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

  
Um exemplo de situação vivenciada em países democráticos é 

a) a disseminação das expressões artísticas, literárias e musicais, para que a população se adeque 

às estratificações sociais.    

b) a possibilidade de consulta popular, em forma de plebiscito, para que o povo expresse suas 

opiniões a respeito de uma questão específica.    

c) a redução de oportunidades, para que o cidadão possa intervir em aspectos da vida pública, junto 

com o Governo.    

d) a concentração de riquezas nas mãos do Estado, para que o governo possa aumentar as 

igualdades sociais.    

e) o grande número de partidos políticos, para que os políticos usem, de forma ilimitada, o poder.    
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7. A teoria da democracia participativa é construída em torno da afirmação central de que os indivíduos 

e suas instituições não podem ser considerados isoladamente. A existência de instituições 

representativas em nível nacional não basta para a democracia; pois o máximo de participação de 

todas as pessoas, a socialização ou “treinamento social” precisa ocorrer em outras esferas, de modo 

que as atitudes e as qualidades psicológicas necessárias possam se desenvolver. Esse 

desenvolvimento ocorre por meio do próprio processo de participação. A principal função da 

participação na teoria democrática participativa é, portanto, educativa. 
 PATEMAN, C. Participação e teoria democrática. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 

  
Nessa teoria, a associação entre participação e educação tem como fundamento a 

a) ascensão das camadas populares.    

b) organização do sistema partidário.    

c) eficiência da gestão pública.    

d) ampliação da cidadania ativa.    

e) legitimidade do processo legislativo.    

   
 

8. TEXTO 1 

Deputado (definição do século XVIII): 

Substant. Aquele a quem se deu alguma comissão de jurisdição, ou conhecimento. Mandado da parte 

de alguma República, ou soberano. O que tem comissão do ministro próprio. 
SILVA, & M. Diccionario da língua portugueza. Lisboa: Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1789 (adaptado). 

 
  

TEXTO II 
 
Deputado (definição do século XXI): 
[...] 
4. Aquele que representa os interesses de outrem em reuniões e decisões oficiais. 
5. Aquele que é eleito para legislar e representar os interesses dos cidadãos. 
6. Aquele que é comissionado para tratar dos negócios alheios. 

AULETE, C. Minidicionário contemporâneo da língua portuguesa. São Paulo: Lexikon. 2010 (adaptado). 

 
A mudança mais significativa no sentido da palavra “deputado”, entre o século XVIII e os dias de hoje, 

dá-se pelo(a) 

a) aumento na importância como representação política dos cidadãos.    

b) crescente participação dos funcionários no poder do Estado.    

c) incentivo à intermediação dos interesses de particulares.     

d) criação de diversas pequenas cidades-repúblicas.    

e) diminuição do poder das assembleias.    
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9. No sistema democrático de Schumpeter, os únicos participantes plenos são os membros de elites 

políticas em partidos e em instituições públicas. O papel dos cidadãos ordinários é não apenas 

altamente limitado, mas frequentemente retratado como uma intrusão indesejada no funcionamento 

tranquilo do processo “público” de tomada de decisões. 
HELD, D. Modelos de democracia. Belo Horizonte: Paideia, 1987. 

 
O modelo de sistema democrático apresentado pelo texto pressupõe a 

a) consolidação da racionalidade comunicativa.    

b) adoção dos institutos do plebiscito e do referendo.    

c) condução de debates entre cidadãos iguais e o Estado.    

d) substituição da dinâmica representativa pela cívico-participativa.    

e) deliberação dos líderes políticos com restrição da participação das massas.    

  
Texto para a próxima questão: 
  
Eu moro numa comunidade carente  
Lá ninguém liga pra gente  
Nós vivemos muito mal  
Mas esse ano nós estamos reunidos  
Se algum candidato atrevido  
For fazer promessas, vai levar um pau  
 
Vai levar um pau pra deixar de caô*  
E ser mais solidário  
Nós somos carentes, não somos otários  
Pra ouvir blá-blá-blá em cada eleição  
 
Nós já preparamos vara de marmelo e arame farpado,  
cipó-camarão para dar no safado que for pedir voto na jurisdição  
É que a galera já não tem mais saco pra aturar pilantra  
Estamos com eles até a garganta  
Aguarde pra ver a nossa reação. 

 Comunidade Carente – Zeca Pagodinho 

  
* Deixar de caô – expressão que significa deixar de conversa mole, de falar mentiras.   
  
  

10. Tendo como inspiração a música acima, responda: 
  

Qual é o tipo de regime político em que vivemos atualmente no Brasil? 

a) Monarquia representativa.    

b) Democracia direta.    

c) Parlamentarismo democrático.    

d) Democracia representativa.    

e) Poliarquia direta.    
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Gabarito 

 

1. B 
Nos últimos anos, há uma tendência de surgimento de governos conservadores, com tendências 

fascistas na relação com o diferente, ou seja, que tendem a criticar e dificultar a existência de minorias. 

Esses governos surgem em ambiente democrático, mesmo muitas vezes criticando certos 

pressupostos de civilidade democrática.   

  
2. E 

A cabine eleitoral é o momento do exercício do voto individual e secreto. Nessa comparação, portanto, 

a democracia é vista como o exercício da vontade individual, exatamente como está expresso na 

alternativa [E].    

  
3. D 

A democracia corresponde ao governo do povo. Na contemporaneidade, ela existe tende em 

consideração a sua capacidade de universalizar o acesso à participação no processo decisório. Em 

outras palavras, a democracia é o regime em que todos podem exercer seus direitos políticos de forma 

plena.   

  
4. B 

Tanto o referendo quanto o plebiscito pressupõem a consulta direta ao povo sobre determinada questão 

de interesse público. Assim, são exemplos de práticas de democracia direita de nosso sistema político 

atual.   

  
5. B 

O ato de considerar a existência de uma natureza humana comum abre espaço para que todos os seres 

humanos sejam considerados portadores de uma mesma dignidade. É nesse sentido que se pode criar 

uma sociedade democrática e que respeite a diversidade cultural.   

  
6. B 

A democracia corresponde ao governo do povo. Ele pode participar do processo decisório tanto na 

eleição de seus representantes, quanto de forma direta, em referendos ou plebiscitos.   

  
7. D 

A participação na democracia está intimamente vinculada ao exercício da cidadania. Nesse sentido é 

que a democracia participativa tende a garantir uma cidadania mais ativa do que outras formas de 

organização, como a democracia representativa.   

  
8. A 

A alternativa [A] é a que melhor explica a mudança apresentada no enunciado da questão. Se no século 

XVIII o deputado era um funcionário designado pelo Estado ou pelo governante, em XXI ele é um 

representante do povo e, como tal, deve trabalhar de acordo com os interesses de quem o elegeu.   

  
9. E 

A alternativa que melhor sintetiza o argumento do texto é a [E]. Segundo o autor, o sistema político 

apresentado por Schumpeter é caracterizado pela restrição da participação política dos cidadãos 

comuns, sendo os cidadãos plenos somente os membros das elites políticas.   
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10. D 
Atualmente, vivemos em uma democracia representativa. Ou seja, o povo, por meio dos seus 

representantes, decide quais são as políticas públicas a serem criadas e quais são os princípios que 

devem reger o Estado Nacional. Esse regime se sustenta através de eleições. Assim, caso os cidadãos 

não se sintam devidamente representados ou atendidos, podem modificar periodicamente seus 

representantes.   

 


