TEMA 1
GRUPO DE ESTUDOS - POLÍTICA
VISÃO FILOSÓFICA DE DEMOCRACIA - 6.11.2017
O Movimento 2022 - O Brasil que queremos, tem como princípio básico o de uma atuação
suprapartidária e assim atua com seriedade. A atuação suprapartidária significa uma ação política
sem nenhuma coloração partidária. A percepção do Brasil que queremos importa necessariamente
uma atuação política, mas o Movimento considera fundamental que ela seja suprapartidária. O
Movimento não é contra nem a fovor do governo, nem de partidos ou políticos. Pelo contrário,
respeita a todos. O que se coloca em diálogo e debate construtivo não tem qualquer coloração de
direita ou de esquerda, mas tão somente os interesses da Nação.
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VISÃO FILOSÓFICA DE DEMOCRACIA – Reflexões
Texto adotado como base dos diálogos, pelo Grupo de Estudos sobre Política, do
“Movimento 2022, o Brasil que queremos”.
Existem visões distintas e até mesmo antagônicas do que é e de como deve ser uma organização social
democrática. É essencial termos uma correta visão de democracia, porque são inadimissíveis os regimes
ditatoriais e autoritários e também porque grandes disputas e até guerras são alimentadas com o fundamento
de defesa da democracia.

ORGANIZAÇÃO SOCIAL EXISTENTE,
CHAMADA DE DEMOCRACIA

DEMOCRACIA REAL, DESEJÁVEL

Materialista, individualista,
fundada na competitividade

Humanista, coletivista, fundada na cooperação

Sociedade centrada nos interesses individuais,
egoísta, insensivel, fundada na competitividade, na
disputa de interesses materiais, onde vencem os
mais fortes; “cada um por si”; “todos, em competição,
contra todos”.

Sociedade com ética social, solidária, cooperativa, altruísta,
inclusiva, fundada em princípios humanistas, na partilha,
nas virtudes, onde todos vencem; “um por todos, todos por
um”.

Não aceitação da miséria como algo natural em uma
Aceitação da miséria como algo natural em uma
democracia. Não é democrática uma organização social
democracia.
onde exista pobreza e miséria.
Sociedade em que as oportunidades são para as Sociedade onde existam
classes mais abastadas.
desenvolvimento para todos.
Ampla liberdade.

oportunidades

reais

de

Ampla liberdade ética. Se a liberdade não for ética, não será
liberdade, será abuso.

É importante o uso conjunto da razão e da sensibilidade,
Atuação e visão materialista. Uso da razão do hemisfério dos dois hemisférios cerebrais, esquerdo e direito, com
esquerdo do cérebro.
uma atuação simultaneamente racional e humanista, com
simetria entre razão x sensibilidade.
Competir em todos os espaços.

Colaborar em todos os espaços.

Prevalência de uma economia de mercado.

Prevalência de uma economia ética, solidária.

Estado submetido à coletividade e não ao poder econôEstado mínimo, controlado pelo poder econômico.
mico. Serviços e bens públicos nas mãos do Estado e da
Serviços e bens públicos nas mãos de particulares.
coletividade. Estado a serviço da coletividade.
Organização social centrada na economia solidária, onde
Existência de cidadãos desempregados, sem meios
são criadas oportunidades para que todos tenham condide subsistência.
ções condignas de vida.
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Organização social que permita a todos estarem naturalmente
Atuação pessoal e do Estado como ato de caridade, de
bem-atendidos, sem a necessidade de assistencialismo.
assistência social aos necessitados.
Estado e pessoas compremetidas com o bem coletivo.
Executivo e Legislativo (formando as bancadas) Executivo e Legislativo comprometidos com o a Nação e o
comprometidos com os interesses do poder econômico. espírito público de bem servir.
O voto é o elemento básico da democracia. É essencial um
A vontade do povo aferida mediante o voto de
sistema onde prevaleça uma igualdade de condições entre
representantes partidários eleitos com amplos
os candidatos e exista democratização das comunicações.
recursos e com o domínio das comunicações.
Valorização das decisões plebiscitárias.
Decisões governamentais que atendem aos Decisões governamentais que priorizem os interesses do
interesses do poder econômico e não do povo. O povo. O Estado não submetido ao poder econômico, mas
Estado submetido ao poder econômico.
aos interesses do povo e da nação.
Liberdade total da imprensa. As comunicações nas Liberdade ética da imprensa. A mídia ao alcance da
mãos do poder econômico.
coletividade. Democratização das comunicações.

O Estado como mero observador da disputa do poder O Estado atuante para o atendimento das necessidades da
econômico.
sociedade.

Os mais fortes, os mais eficientes, os mais inteligentes Os mais fortes, os mais eficientes, os mais inteligentes
explorando os mais fracos, os mais necessitados.
apoiando os mais fracos, os mais necessitados.
A mentalidade prevalente, vigente, (materialista, egoísta,
gananciosa, individualista, insensível), deformou o ideal
democrático, criando uma organização social oligárquica
cruel, insensível, com um capitalismo selvagem.

A mentalidade humanista, altruísta, que haverá de ser o
futuro da humanidade, criará uma organização social
verdadeiramente democrática, republicana, inclusiva,
cooperativa, solidária, ética, fundada na partilha, nas virtudes.

Democracia significa “governo do povo”. O termo origina-se do grego demokratia. A democracia se fundamenta na igualdade de direitos, de oportunidades, de atuação, de bem-estar social, de acesso à cultura, à
educação, à saúde, à moradia, ao lazer, para todos os cidadãos. Não uma igualdade imposta, mas a igualdade
eticamente conquistada como um valor social. É intrínseco da democracia, é a sua alma, a ética igualitária.
Oligarquia significa “governo de poucos”. O termo vem do grego: “oligarkhia”. A oligarquia se fundamenta na
forma de governo em que, em competição sem ética, em pugilato, o poder está concentrado em grupos políticos,
econômicos, corporações, famílias, que estabelecem uma elite econômica (nova face da aristocracia). Fica claro
que vivemos numa oligarquia e não em uma democracia.
Democria Real, da ética, da partilha, da solidariedade, da dignidade humana, das virtudes, fundada em
valores altruístas, “supren”*, da cooperação, do humanismo, da espiritualidade, - da ética igualitária, como um
valor social eticamente conquistado- é a forma de governo pela qual devemos trabalhar com energia, vigor e entusiasmo, para alcançar um modelo civilizatório verdadeiramente democrático, digno da raça humana.
* (em movimento para o alto, em ascensão, positivo - do Esperanto)
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O MOVIMENTO 2022 – O BRASIL QUE QUEREMOS
Fruto de uma parceria entre a Universidade de Brasília (UnB) e da OSCIP União Planetária (UP) foi criado o
Movimento, com a proposta de repensar o Brasil.
GRUPOS DE ESTUDOS: Ética, Educação, Ecologia e Sustentabilidade, Social/Econômico, Política, Meios de
Comunicação, Saúde, Ciência e Tecnologia, Construção Geográfica do Espaço e Relações Internacionais.
OBJETIVOS:
a) Analisar as medidas necessárias para alcançar “o Brasil que queremos”, com vistas ao 2º Centenário da 		
Independência;
b) Unir o conhecimento acadêmico com os desejos, anseios e perspectivas da sociedade em busca de 		
soluções para os diversos problemas da humanidade;
c) Abrir espaço para que cada inscrito no projeto possa dizer o que pensa, participar de diálogos construtivos e
propor encaminhamentos práticos;
d) Pautar a sociedade na análise dos termas em estudos.
PRINCÍPIOS:
a) Absoluta liberdade de pensamento;
b) Atuação suprapartidária e supra-religiosa;
c) Em todos os estudos deve perpassar uma postura ética e humanista;
d) Priorização do diálogo e não do debate; atuação com maturidade, buscando entender o outro e encontrar 		
um denominador comum.
Inscreva-se no site: www.2022brasil.org.br

PARCEIROS

Associação Nacional Dos Dirigentes das
Instituições Federais de Ensino Superior

