
LISTA DE REVISÃO DO 1º TRIMESTRE – 2º ANO COLÉGIO GA 
PROF. FÁBIO MONTEIRO 

 
 
INDICAÇÕES GERAIS: 
Caros estudantes, a presente lista de atividades contém questões que já foram sugeridas em sala de aula 
ao longo do semestre. Essas questões envolvem os seguintes temas: 

 “FILOSOFIA POLÍTICA”; 
 “REGIMES POLÍTICOS” 

 
A sugestão é que vocês produzam essas questões para revisar seus estudos e entreguem em folha a 
parte em data ainda ser marcada na primeira quinzena de agosto para composição da nota de vocês. 
 
FILOSOFIA POLÍTICA 

Texto 1 
“O problema do pensamento politicamente correto é que ele nada tem de correto. Pior: na ânsia de 
impedir qualquer ofensa a grupos ou minorias, ele converte-se na mais grotesca ofensa que existe para 
esses grupos ou minorias. A revista alemã “Der Spiegel” relata um caso que merece partilha: a 
Universidade Livre de Berlim decidiu publicar um guia interno para que os alunos de famílias proletárias 
possam ser mais facilmente integrados na vida acadêmica. Para os autores do guia, os alunos proletários 
são como certas espécies zoológicas que é necessário proteger em “hábitat” adequado. E isso implica 
não os assustar e, logicamente, não os alimentar com doses arcaicas de conhecimento “burguês” e 
“reacionário”. A universidade não é uma universidade, com a missão de corrigir erros e procurar algum 
conhecimento válido para todos. A universidade é uma grande encenação – ou, melhor ainda, uma 
sessão coletiva de terapia onde ninguém está certo (ou errado) porque todos estão certos (ou errados). O 
que o pensamento politicamente correto produz não é difícil de imaginar: a perpetuação do estigma de 
alunos proletários e a impossibilidade de eles aprenderem alguma coisa (na universidade) para 
ascenderem social e economicamente (na vida profissional).” 
(João Pereira Coutinho. Amestrando proletários. Folha de S.Paulo, 02.07.2013. Adaptado.) 
 

Texto 2 
“Não existe razão para que tenhamos preconceito com relação a qualquer variedade linguística diferente 
da nossa. Preconceito linguístico é o julgamento depreciativo, desrespeitoso, jocoso e, 
consequentemente, humilhante da fala do outro ou da própria fala. O problema maior é que as variedades 
mais sujeitas a esse tipo de preconceito são, normalmente, as com características associadas a grupos 
de menos prestígio na escala social ou a comunidades da área rural ou do interior. Historicamente, isso 
ocorre pelo sentimento e pelo comportamento de superioridade dos grupos vistos como mais 
privilegiados, econômica e socialmente.” 
(Marta Scherre. O preconceito linguístico deveria ser crime. http://revistagalileu.globo.com) 
 
Comente as diferenças entre os dois textos no que se refere ao pensamento politicamente correto. 

 
REGIMES POLÍTICOS – SOCIEDADE E GOVERNO 
 
O regime democrático cumpre um papel conhecido e alardeado, que é a menina dos olhos de quem o 
defende: ele aceita um teor de conflito na sociedade. Admite como normal que haja tensões entre 
pessoas ou grupos. Pela primeira vez na história do mundo, desobriga os homens de viver num todo 
harmônico, equilibrado. Porque a harmonia é uma empulhação. No Ocidente, a comparação do Estado a 
um corpo harmônico e saudável autorizou considerar o divergente um membro gangrenado ou doente, 
que deve ser amputado. Quem não obedece ao amor do príncipe não é apenas um divergente, uma 
pessoa livre para pensar de outra forma: é um traidor, um ingrato, um infame. 
(Renato Janine Ribeiro. “A democracia acalma conflitos”. Revista Filosofia, setembro de 2014. Adaptado.) 
 
Baseando-se no texto, nomeie e explique o que seria um regime político oposto à democracia. Explique 
também por que a democracia, de acordo com o texto, é o regime político mais adequado para expressão 
das diferenças de natureza étnica, religiosa, sexual e política. 

 


