
 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

ATIVIDADES 23 – 27/03  9º ANO – FILOSOFIA – PROF. SUSSUMO 
 

Salve, salve! Tudo bem? Segue mais uma lista de atividades. Prestem bastante atenção no conteúdo 

trabalhado e depois responda às questões propostas. 

 

 
 

 

1. Vídeo 

 
Jon Elster - Tocqueville e a razão imparcial 

https://www.youtube.com/watch?v=lLXcpvLtYmk 

 

Democracia Na América - Alexis De Tocqueville | Macat [Legendado PT-BR] 

https://www.youtube.com/watch?v=HYKphUqm1fw 

 

2. Leitura 

Ler “A democracia na América” de Alexis de Tocqueville, p. 53 e 54 do nosso livro. 

 

3. Exercícios 

Questão 01 

Relembre do conceito da Democracia Antiga. Quais eram os três fundamentos dela?  

 

Questão 02 

“Em Atenas *...+ o povo exercia o poder, diretamente, na praça pública *...+. Todos os homens adultos 

podiam tomar parte nas decisões. Hoje elegemos quem decidirá por nós. A democracia antiga é vista, 

geralmente, como superior à moderna. Mas a democracia moderna não é uma degradação da antiga: 

https://www.youtube.com/watch?v=lLXcpvLtYmk
https://www.youtube.com/watch?v=HYKphUqm1fw
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ela traz uma novidade importante – os direitos humanos. A questão crucial dos direitos humanos é 

limitar o poder do governante. Eles protegem os governados dos caprichos e desmandos de quem 

está em cima, no poder.”  
JANINE, Renato. A democracia, São Paulo, Publifolha, 2001, p. 8-10, texto adaptado 

 

A superioridade da democracia antiga com relação à moderna pode ser atribuída ao (à)  

a) poder dado aos homens mais velhos, dotados de virtude e sabedoria, para decidirem sobre os 

destinos da cidade.  

b) condução, de forma justa, da vida em sociedade e garantia do direito de todos os habitantes 

da cidade de participarem das assembleias.  

c) poder dado aos homens que se destacaram como os mais corajosos nas guerras e aos mais 

capazes nas ciências e nas artes, para estes tomarem as decisões nas assembleias realizadas em 

praça pública.  

d) fato de o povo eleger seus representantes políticos para tomar decisões sobre os destinos da 

cidade e definir os seus direitos, em praça pública, de modo a evitar atitudes arbitrárias e injustas dos 

governantes.  

e) participação direta dos cidadãos nas decisões de interesse do todo no âmbito do espaço 

público. 

 

 

Questão 03 

Em filosofia política, o contratualismo visa à construção de uma “teoria racional sobre a origem e o 

fundamento do Estado e da sociedade política”. O modelo contratualista é “... construído com base 

na grande dicotomia ‘estado (ou sociedade) de natureza / estado (ou sociedade) civil’” (cf. BOBBIO), 

sendo que a passagem do estado de natureza para o estado civil ocorre mediante o contrato social. 

 

Considerando o texto acima e as diferentes teorias contratualistas, é INCORRETO afirmar que 

a) o ponto de partida, no pensamento contratualista, para a análise da origem e fundamento do 

Estado, é o estado político historicamente existente, cujo princípio de legitimação de sua efetividade 

histórica é o consenso. 

b) os elementos constitutivos do estado de natureza são indivíduos singulares, livres e iguais uns 

em relação aos outros, sendo o estado de natureza um estado no qual reinam a igualdade e a 

liberdade. 

c) para o contratualismo, a sociedade política, em contraposição a qualquer forma de sociedade 

natural, encontra seu princípio de fundamentação e legitimação no consenso dos indivíduos 

participantes do contrato social. 

d) diferente de Locke que concebe o estado de natureza como um “estado de relativa paz, 

concórdia e harmonia”, para Hobbes o estado de natureza é um estado de guerra generalizada, de 

todos contra todos, de insegurança e violência. 

e) a passagem do estado de natureza para o estado civil ocorre mediante uma ou mais 

convenções, ou seja, mediante “um ou mais atos voluntários e deliberados dos indivíduos 

interessados em sair do estado de natureza”, e ingressar no Estado civil. 
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Questão 04 

No Discurso da Servidão Voluntária, Etienne de La Boétie (1530-1563) opõe-se à teoria do direito 

divino segundo a qual alguns homens, por terem sido eleitos por Deus e ungidos reis, têm mais 

dignidade que os outros homens, razão pela qual podem exigir obediência e submissão dos demais 

que deverão servi-los. Assinale o que for correto. 

01) Etienne de La Boétie insurge-se apenas contra a monarquia absoluta e hereditária, todavia 

admite que a obediência e a sujeição são aceitáveis quando os governantes são escolhidos pelo povo. 

02) Etienne de La Boétie é o precursor das teorias contratualistas que irão fundamentar a filosofia 

política de Jean-Jacques Rousseau e Thomas Hobbes. 

04) Para Etienne de La Boétie, a tirania existe não por serem os homens obrigados a obedecer ao 

tirano e aos seus representantes, mas porque desejam, voluntariamente, servi-los por esperar deles 

obter vantagens em bens materiais ou honoríficos, assim como a garantia para o seu patrimônio. 

08) O povo, segundo Etienne de La Boétie, é responsável pela própria servidão, pois pode escolher 

entre ser livre ou servo. Aceita o jugo por conveniência e por ter medo da liberdade. 

16) A teoria política do liberalismo, ao defender a não intervenção do Estado na economia e o livre 

mercado, toma, como modelo, a obra de Etienne de La Boétie. 

 

Questão 05 

(PUC-RJ-2010/adaptada) Alexis de Tocqueville, nobre francês que viajou pelos Estados Unidos e 

relatou suas impressões em seu livro “A Democracia na América”, de 1835, assim se referiu à 

sociedade norte-americana: “Os colonos americanos exerciam, desde o início, direitos de soberania. 

Nomeavam os seus magistrados, concluíam a paz, declaravam a guerra, promulgavam as leis, como 

se sua fidelidade só fosse devida a Deus. (...) Nas leis da Nova Inglaterra encontramos o germe e o 

desenvolvimento da independência local é a mola da liberdade americana de nossos dias.”  
(Fonte Alexis Tocqueville. A Democracia na América: Leis e Costumes. Livro I. São Paulo: Martins Fontes, 2001. p. 73.).  

A partir da leitura anterior, marque o item que apresenta uma correta interpretação do pensamento 

do autor. 

a)     Defende a ideia de que os poderes políticos devem estar concentrados sob a autoridade quase 

que de um único indivíduo, conforme defende o autor no texto, dentro de uma perspectiva 

iluminista. 

b)     A independência dos EUA foi influenciada ideologicamente por princípios do Iluminismo, entre 

eles, o de participação do individuo, na condição de cidadão, no processo político. 

c)      Um dos elementos da transição do status de colônia para um país autônomo é a formação de 

um movimento separatista, que o autor observou no texto, mas sem o imperativo de qualquer 

ideologia ou condições prévias, que justifiquem o movimento. 

d)     Os EUA se tornaram a primeira independente da América justamente por que apresentou 

características diferentes as descritas por Tocqueville no texto de referência. 

e)     Apesar de centralizar seu discurso a respeito dos EUA, Tocqueville não conferiu grande 

importância à emancipação política daquele país. 

 

Cuidem-se! Cuidado com a gripe e com o vírus! Aproveitem esse período para ler um bom livro e 

estudar para as matérias que você está tendo dificuldades!  

Abração,  Sussumo 


