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ADAM SMITH E MONTESQUIEU 2ª SÉRIE – FILOSOFIA– JOÃO CARLOS 

 

Lista 05 – Atividades 

01. Leia este texto: 
 

O mercantilismo foi o conjunto de práticas econômicas adotado pelas nações europeias entre o 
século XV e o século XVIII. Essas práticas econômicas são consideradas pelos historiadores como o 
estágio de transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. Nesse sentido, 
é incorreto afirmar que o mercantilismo foi um sistema econômico, uma vez que não consistiu em um 
modo de produção, como o feudalismo e o capitalismo. 

O apoio à burguesia permitiu que essa classe investisse no desenvolvimento comercial e 
manufatureiro. Esse processo de desenvolvimento do comércio e da manufatura (embrião da indústria) 
apoiou-se também na intensa exploração colonial que aconteceu no continente americano. Por fim, o 
Estado Moderno que surgiu nesse período com o poder centralizado no rei assumiu o controle de 
questões relativas à economia como forma de garantir seus interesses e resolver entraves que 
impediam o fortalecimento do poder real. 

Foi nesse contexto de forte intervenção do Estado na economia, de expansão do comércio 
mediante a exploração colonial e de crescimento das manufaturas que se consolidou uma série de 
práticas econômicas que recebeu o nome de mercantilismo.  

 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-e-mercantilismo.htm (adaptado) 
 

Explique por que, Adam Smith era contra a o intervencionismo estatal na economia que caracteriza o 
mercantilismo.  

 

02. Leia o texto abaixo. 
 

Smith defendeu a igualdade perante a lei para todos, sendo errado o governo conceder vantagens 
a alguns à custa de outros. Ele achava inadequado quaisquer leis que freassem a produção dos 
homens, e sustentava que cada pessoa pudesse buscar livremente seus interesses, desde que não 
infringisse os direitos de outras pessoas. Era também um Whig, os Whigs do parlamento britânico 
lutaram por um governo limitado e por liberdade. 

A “Mão Invisível” de Smith era uma oposição à economia planejada dos mercantilistas, que 
achavam que a economia era como uma torta: aquele que desejasse enriquecer precisava cortar um 
pedaço maior que os outros, para “A” ser mais rico, “B” precisava empobrecer. 

 

https://www.infoescola.com/economia/adam-smith/. 
 

Explique como a teoria da “mão invisível do mercado” conseguiria resolver o problema exposto no 
texto sobre a torta. 

 

03. Leia atentamente o texto abaixo. 
 

Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo 
poder. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou 
do povo, exercesse esses três poderes: o de fazer leis, o de executar as resoluções públicas e o de 
julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Assim, criam-se os poderes Legislativo, Executivo 
e Judiciário, atuando de forma independente para a efetivação da liberdade, sendo que esta não existe 
se uma pessoa ou grupo exercer os referidos poderes concomitantemente. 

 

MONTESQUIEU, B. Do espírito das leis. São Paulo: Abril Cultural, 1979 (adaptado). 
 

De acordo com o texto acima e com a teoria de Montesquieu, explique qual a relação entre a divisão 
do poder e a liberdade. 
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04. Leia o seguinte trecho.  
 
“Não há palavra que tenha recebido as mais diferentes significações e que, de tantas maneiras, 

tenha impressionado os espíritos como a palavra liberdade. Uns tomaram-na pela facilidade em depor 
aquele a quem outorgaram um poder tirânico; outros, pela faculdade de eleger aquele a quem 
deveriam obedecer; outros, pelo direito de se armar, e de exercer a violência: estes, pelo privilégio 
de só serem governados por um homem de sua nação, ou por suas próprias leis”. 

 

MONTESQUIEU. Livro 11º. Das leis que formam a liberdade política em sua relação com a constituição, cap. II, p. 147, Rio de 
Janeiro: Pensadores, 1979  

 
Analise as afirmativas abaixo, baseadas em Montesquieu, livro 11º: Das leis que formam a liberdade 
política em sua relação com a constituição e, em seguida, julgue os itens 01 a 05. 
01. A liberdade é o direito de fazer tudo que as leis permitem, desde que o indivíduo “queira fazer 

aquilo que deve querer fazer”.  
02. A democracia e a aristocracia, por sua natureza, são Estados livres e destituídos de corrupção, 

pois o poder deve ser dado a todos igualmente.  
03. A liberdade pressupõe o cumprimento das leis, desde que essas sejam positivas, relativas e 

empíricas.  
04. A divisão do poder está diretamente ligada a garantia da liberdade, pois assim os poderes se 

autorregulam para evitar a corrupção. 
05. A liberdade consiste em cada cidadão obedecer a lei, independente de sua vontade, pois o Estado 

deve ser forte, impositivo e até brutal.  


