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Atividade extra
Questão 01

Embora existam diversas teorias acerca do surgimento do Estado, na maioria delas o Estado é uma instituição 

cuja principal função é a busca pelo bem comum. Leia, no material didático, a letra da música “Luís Inácio e os 300 

Picaretas” , reflita e responda: Nosso “Estado” cumpre seu papel de maneira satisfatória? Explique.

Questão 02

Vimos que o surgimento da filosofia e da política acontece “em conjunto” na Grécia Antiga, que é também co-

nhecida como o “berço” da democracia. Releia a seção 1 da unidade oito, pesquise a respeito e explique o que há em 

comum entre a filosofia e a política.

Questão 03

Leia o conceito de “idiota” apresentado no texto e faça uma comparação com nosso comportamento em rela-

ção à atividade política.
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Gabarito

Questão 01

Se for levado em consideração a música, é que o Brasil não consegue cumprir o seu papel de promover 

o bem comum por padecer do problema de todos os Estados modernos: a sua distância, a sua falta de 

concretude, o seu caráter abstrato, em suma, o fato de o Estado ser uma construção ideal, sem uma relação 

direta com as pessoas. 

Questão 02

 

A filosofia se volta para fora do particular, buscando o universal de todas as coisas. Assim, tem sempre 

algo em comum com a experiência pública dos homens, com a nossa capacidade de nos lançarmos para além 

dos limites de nossas vidas privadas.

Questão 03

Na Grécia antiga as pessoas que se voltavam para suas vidas privadas eram chamadas idiotes. O termo 

não era pejorativo. Apenas designava o que era privado em contraposição com o que era público. Hoje, em nos-

sa sociedade, é comum não nos envolvermos com atividades políticas. Não somos, por assim dizer, educados 

para isto. Então, segundo o conceito grego, agimos como idiotes, pois cuidamos apenas do que é propriamente 

nosso e perdemos de vista que o público é, também, importante para plena realização de nossa vida privada. 


