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Expectativa 

 

Questão 1 

O autor enfatiza que, para Tocqueville, a democracia não é uma forma de governo, como é 

concebida pela tradição política, mas uma tendência que marca a nova condição do mu ndo, é o 

problema dos tempos modernos que força uma renovação de categorias e conceitos para uma 

teoria de governo. 

Questão 2 

O historiador deve ter um esforço de recomposição, deve dirigir -se à representação da vivente 

estrutura (organização) do presente e passado. Significa também colocar o leitor, ou o ouvinte 

frente à evidência do presente. Oferecer-lhe a possibilidade de refletir sua própria imagem no 

espelho tranquilizador do passado.  

Questão 3 

A)  O autor Tocqueville considera que somente através da extensão do apreço dos direitos 

políticos, acompanhada pelo apoio do princípio de livre associação, poderá ocorrer a 

alternativa para uma eficaz intervenção administrativa do Estado.  

B)  Segundo o texto, a democracia é definida como indicador de movimento. Acrescenta que 

democracia é o termo que tenta denominar a revolução social da igualdade, o processo que 

erradica o privilégio e que desarticula o valor social das diferenças. Para ele , a democracia 

não denota uma fórmula institucional, mas um novo estado da sociedade.  

Ou 

     É uma tendência correspondente à nova configuração mundial que pressupõe uma revolução 

nos paradigmas sociais para que se alcance a igualdade entre os sujeitos, acabando com os 

privilégios e desigualdades.   

Questão 4 

A sociedade moderna privada somente pode ser superada através de um contraste constante 

das tendências, com o fim de dispersá-las desde o seu interior.  Em termos políticos, deve 

integrá-la e sustentá-la, colocando em predisposição os sujeitos para uma prática (uso) 

apropriada de liberdade. No que se refere à sociedade, o Estado atuará com essa finalidade, na 

dupla figura de fundador (instaurador) e de fiador da liberdade dos cidadãos.  

Questão 5 

   [...] 

Trata-se outra vez de disciplinar a tendência, de adoçá-la. Não de colocar obstáculos. É 

necessário atuar sobre o corpo das paixões democráticas: é necessário exercer um impulso 

sobre o princípio de interesse e sobre o desejo de aquisição para que os indivíduos liberados 

pelo processo de decomposição (alteração) possam aprender e experimentar a noção de um 

interesse comum e dar precisão à ideia abstrata de liberdade. […] Porque a democracia é 

como uma criança inquieta que deve ser corrigida para introduzir elementos teleológicos e de 

ordem –segundo um cálculo coletivo e, por  isso, “político” de interesse bem entendido.  

Feito por Deus, nem escravo, nem  onipotente, o moderno sujeito de direito deve adequar -se 

ao princípio de realidade limitado em termos de reconhecimento e de reciprocidade. Deve 

aceitar firmemente o círculo fatal que os outros indivíduos traçam com indisponível exercício 

da liberdade em torno dele, e ao seu direito igualmente indisponível da  própria liberdade. 

Exercitando a força [potencia] de persuasão da história,  descobrirão grandes horizontes. 

Porque igualdade e direito sem prática da l iberdade, significa quase nada (muito pouco) , aos 

olhos de Tocqueville. 

 


