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Surgimento da Política 

Teoria 

 

Introdução à política  

A palavra política vem do grego politika e corresponde aos assuntos referentes à pólis (cidade-Estado). 

Dentre esses assuntos estão: 

 

• a natureza das leis; 

• a natureza do governo; 

• a origem da organização social; 

• pensar o espaço público. 

 

Política para Platão 

Platão (428/427 - 348/347 a.C.) foi um dos mais importantes filósofos do período clássico da filosofia grega, 

tendo sido o fundador da Academia de Atenas, escola que é retratada de maneira especialmente marcante 

pelo pintor Rafael Sanzio em sua famosa obra A escola de Atenas. Platão foi discípulo de Sócrates, e professor 

do grande filósofo Aristóteles, que foi, com certeza, o aluno mais brilhante a frequentar sua Academia. No 

que se refere ao pensamento político desenvolvido por Platão, ele se encontra principalmente em seus 

diálogos filosóficos A República e As Leis. Faremos, na sequência, um resumo das principais ideias do 

pensamento político platônico. 

Platão acredita que a educação pública é fundamental para a construção de uma sociedade justa. A educação 

é que vai identificar qual a parte da alma que prevalece em cada indivíduo. Caso a maior parte da alma daquele 

indivíduo seja dominada pelos apetites, ele deverá ser incluído na classe dos produtores, que devem realizar 

tarefas ligadas à agricultura, ao artesanato e ao comércio. Caso a parte irascível seja a dominante, o indivíduo 

será incluído na classe dos guerreiros ou guardiães, que devem proteger a cidade e defendê-la de ataques 

inimigos. Por fim, aqueles que são dominados pela parte racional da alma devem ser os governantes, pois 

são os únicos que, após décadas de estudo, sabem verdadeiramente o que é a justiça, podendo aplicá-la com 

sabedoria na cidade. Nesse sentido, o indivíduo livre é aquele capaz de seguir as leis da pólis (cidade-Estado). 

Política para Aristóteles 

Embora fosse discípulo de Platão, Aristóteles discordava de muitas das suas teorias, sobretudo no que se 

refere à política. Para Aristóteles, o homem é um “animal político”. Portanto, todos os homens são 

naturalmente capazes de exercer a atividade política. Sendo a arte responsável pela administração da vida 

social, a política deve sempre ter como finalidade, de acordo com Aristóteles, o bem comum. Quando o 

governante promove o bem comum, seu governo, independentemente da forma específica de que se revista, 

é justo e bom. Se, ao contrário, o governante busca seu próprio bem ou de outros particulares, seu governo é 

mau e injusto. Aristóteles, em sua obra A Política, define três formas de governo: 1) a monarquia, que consiste 

no governo de um sobre os demais, visando o interesse geral; 2) a aristocracia, que consiste no governo de 

um reduzido número de homens (os melhores) sobre os demais, visando o interesse geral; 3) a república, que 

consiste no governo da multidão, visando o interesse geral.  
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Quando essas formas de governo deixam de atender ao interesse geral, elas se tornam corrompidas ou 

degeneradas, conforme a seguir: 1) a monarquia se corrompe em tirania, que consiste no exercício do poder 

de forma arbitrária, visando os interesses realeza; 2) a aristocracia se corrompe em oligarquia, que consiste 

no governo de poucos, visando os interesses dos ricos; 3) a república se corrompe em democracia (note-se 

que Aristóteles usa demagogia e democracia como sinônimos), que consiste no governo da multidão, visando 

exclusivamente os interesses dos pobres. 

 

Política para Hobbes 

Criado pelo pensador britânico Thomas Hobbes na sua obra Leviatã, este novo de método para a justificação 

do poder político foi tão influente que mesmo autores que criticaram duramente as ideias de Hobbes, como 

Locke e Rousseau, assumiram o contratualismo. Curiosamente, o raciocínio que fundamenta a metodologia 

contratualista é algo bastante simples. Em primeiro lugar, se o que está em jogo é descobrir qual é a 

importância da ordem política, o primeiro passo é imaginar como seria a vida humana sem a política: uma 

condição chamada por Hobbes de estado de natureza, que se caracteriza por ser uma guerra constante de 

todos contra todos.  

Uma vez concebido tal estado inicial pré-político, cabe entender o que levaria as pessoas deste estado de 

completa liberdade e ausência de leis a preferirem abandoná-lo e ingressarem no estado civil e político. Uma 

vez que no estado de natureza todos os homens seriam totalmente livres, o ingresso no estado político não 

poderia ser de modo algum imposto e só pode então ser compreendido como um contrato social, isto é, um 

acordo entre os indivíduos, que livremente abririam mão de sua autonomia completa a fim de constituírem o 

Estado.  

Política para Locke 

Segundo Locke, o estado de natureza é um estado sem lei política, mas não é um estado absolutamente sem 

lei. Nele vigora a lei moral racional, chamada de lei da natureza, ela nos indica o que é certo e errado 

independentemente da lei estabelecida pelo Estado. Com efeito, já no estado de natureza, os homens são 

capazes de perceber pela razão que são iguais e que, portanto, devem tratar-se de modo igualitário: é a 

igualdade essencial de todos os homens que exige um respeito igual de uns para com os outros. Por sua vez, 

da lei natural derivam os direitos naturais, isto é, certos bens básicos que todo ser humano merece ter 

reconhecidos. Tais direitos (embrião da ideia futura de direitos humanos) são: o direito à vida, à liberdade e 

à propriedade privada.  

Política para Rousseau 

Tal como Hobbes e Locke, Rousseau era um contratualista. Porém, ele chegou a conclusões totalmente 

diferentes. Ao analisar a condição do homem no estado de natureza, sem qualquer tipo de laço político, 

totalmente livre e independente, Rousseau não concluiu que esse estado seria de guerra de todos contra 

todos como pensava Hobbes, tampouco que seria guiado por uma lei natural da razão, de acordo com o que 

imaginava Locke. Rousseau, na verdade, pensava que o estado de natureza seria um estado de absoluta paz 

e tranquilidade, mesmo sem qualquer lei, política ou racional, que o regulasse. É que, para o filósofo iluminista, 

o homem é naturalmente bom; a sociedade é que o corrompe. Segundo Rousseau, sem a intervenção das 

normas sociais, o homem se comportaria como um animal, guiando-se não pela sua razão, mas sim por 

instintos (é a chamada “teoria do bom selvagem”). Como, para o filósofo, os instintos mais básicos do homem 

são o amor de si (interesse pelo próprio bem-estar e conservação) e a piedade (repugnância natural pela 

morte ou sofrimento de qualquer ser sensível, em especial os semelhantes), então o estado de natureza seria, 

a princípio, totalmente pacífico, pois os homens jamais se atacariam gratuitamente. Os problemas no estado 

de natureza se iniciaram quando surgiu a propriedade privada, pois ela acabou por introduzir a desigualdade 

social, opondo ricos e pobres e gerando uma série de conflitos e lutas por poder.  
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Exercícios 

 

1. “Mas escuta, a ver se eu digo bem. O princípio que de entrada estabelecemos que devia observar-se 

em todas as circunstâncias, quando fundamos a cidade, esse princípio é, segundo me parece, ou ele 

ou uma das suas formas, a justiça. Ora nós estabelecemos, segundo suponho, e repetimo-lo muitas 

vezes, se bem te lembras, que cada um deve ocupar-se de uma função na cidade, aquela para qual a 

sua natureza é mais adequada.” 

(PLATÃO. A República. Trad. de Maria Helena da Rocha Pereira. 7 ed. Lisboa: Calouste-Gulbenkian, 2001, p. 185.) 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a concepção platônica de justiça, na cidade ideal, 

assinale a alternativa correta. 

 

a) Para Platão, a cidade ideal é a cidade justa, ou seja, a que respeita o princípio de igualdade natural 

entre todos os seres humanos, concedendo a todos os indivíduos os mesmos direitos perante a 

lei. 

b) Platão defende que a democracia é fundamento essencial para a justiça, uma vez que permite a 

todos os cidadãos o exercício direto do poder. 

c) Na cidade ideal platônica, a justiça é o resultado natural das ações de cada indivíduo na 

perseguição de seus interesses pessoais, desde que esses interesses também contribuam para o 

bem comum. 

d) Para Platão, a formação de uma cidade justa só é possível se cada cidadão executar, da melhor 

maneira possível, a sua função própria, ou seja, se cada um fizer bem aquilo que lhe compete, 

segundo suas aptidões.  

e) Platão acredita que a cidade só é justa se cada membro do organismo social tiver condições de 

perseguir seus ideais, exercendo funções que promovam sua ascensão econômica e social. 
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2. “Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo e tudo o mais é 

desejado no interesse desse fim; evidentemente tal fim será o bem, ou antes, o sumo bem. Mas não 

terá o conhecimento, porventura, grande influência sobre essa vida? Se assim é, esforcemo-nos por 

determinar, ainda que em linhas gerais apenas, o que seja ele e de qual das ciências ou faculdades 

constitui o objeto. Ninguém duvidará de que o seu estudo pertença à arte mais prestigiosa e que mais 

verdadeiramente se pode chamar a arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela 

que determina quais as ciências que devem ser estudadas num Estado, quais são as que cada cidadão 

deve aprender, e até que ponto; e vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como a 

estratégia, a economia e a retórica, estão sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências 

e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência 

deve abranger as das outras, de modo que essa finalidade será o bem humano.”  

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. In: Pensadores. São Pauto: Nova Cultural, 1991 (adaptado). 

 

Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da pólis pressupõe que 

 

a) o bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses. 

b) o sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade. 

c) a política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. 

d) a educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente. 

e) a democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. 

 

 

3. Para os filósofos contratualistas, o Estado é pensado como tendo por origem um contrato entre os 

indivíduos. Segundo Thomas Hobbes, “é como se cada homem dissesse a cada homem: autorizo e 

transfiro o meu direito de me governar a mim mesmo a este homem, ou a esta assembleia de homens, 

com a condição de transferires para ele o teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas 

ações”. 
(HOBBES, T. Leviatã, cap. 17, In: MARÇAL, J. CABARRÃO, M.; FANTIN, M. E. (org.) Antologia de textos filosóficos, Curitiba: 

SEED-PR, 2009, p. 365.) 

 

A partir do enunciado, é correto afirmar que Hobbes recorre à ideia do contrato com o fim de: 

 

a) descrever como os Estados nacionais surgiram na história. 

b) calcular os deveres e direitos dos indivíduos em relação ao Estado. 

c) convocar os homens a resistirem ao poder do Estado. 

d) mostrar que os homens agem na esperança de contrapartidas. 

e) provar que os homens não sabem governar a si mesmos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

5 

Filosofia 
 

4. Para John Locke, no estado de natureza há liberdade e respeito entre os homens. Porém, esse estado 

pode degenerar-se em estado de guerra, no qual o respeito pela liberdade desaparece. Segundo Locke, 

a solução para esse problema gerado pelo estado de guerra é 

 

a) a instauração do estado civil, pois é a única forma de haver garantia para a liberdade, ainda que, 

de certo modo, restrita. 

b) a declaração de guerra de todos contra todos, pois desse modo, a liberdade é garantida pelo livre 

uso da força. 

c) a instauração do estado civil, no qual a liberdade é garantida pelo poder absoluto dos reis, isto é, 

poder sem qualquer tipo de limite. 

d) a permanência no estado de natureza, uma vez que o estado civil pode se tornar despótico. 

e) a permanência no estado de natureza, uma vez que sem a noção de propriedade privada o homem 

vivia bem. 

 

 

5. Tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, é 

válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança senão a que lhes 

pode ser oferecida por sua própria força e invenção. 
HOBBES, T. Leviatã. São Paulo: Abril Cultural, 1983 

 

Não vamos concluir, com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja 

naturalmente mau. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele em que o cuidado 

de nossa conservação é menos prejudicial à dos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais 

próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. 
ROUSSEAU, J.-J. Discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens. São Paulo: Martins Fontes, 

1993 (adaptado). 

 

Os trechos apresentam divergências conceituais entre autores que sustentam um entendimento 

segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma 

 

a) predisposição ao conhecimento. 

b) submissão ao transcendente. 

c) tradição epistemológica. 

d) condição original. 

e) vocação política. 
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Gabarito 

 

1. D 

Usualmente, nós entendemos a justiça como um forma de igualdade, de tratamento igual para todos. 

Segundo Platão, isto está errado. Para o filósofo, a justiça não consiste em todos terem os mesmos 

direitos e deveres, mas sim em que cada um cumpra aquilo que lhe é devido, uma tarefa específica, 

segundo as suas aptidões, para o bem de toda a comunidade. 

 

2. C 

Para Aristóteles, o homem é um animal político, naturalmente social. Isto significa que, na visão 

aristotélica, os indivíduos devem sempre viver em função de suas respectivas comunidades, 

subordinando seus interesses particulares ao bem comum. Igualmente, as diversas ciências particulares 

devem subordinar-se à ciência política. 

 

3. B 

No contrato hobbesiano, cada indivíduo cede a sua liberdade ao Estado. Em contrapartida, o Estado deve 

governar de modo a garantir a segurança e a ordem. Trata-se, portanto, de uma relação de direitos e 

deveres, onde cabe ao indivíduo submeter-se às leis do Estado, mas cabe ao Estado protegê-lo da morte 

violenta. Note-se que, embora a alternativa [A] pareça estar correta, a noção de Estados nacionais é 

posterior à teoria de Hobbes. A ideia de Estado-Nação, isto é, que leva em consideração as pessoas que 

vivem no território e possuem caracterísitcas singulares como a lígua, a religião e a moeda, surge apenas 

no final do século XVIII.  

 

4. A 

A alternativa [A] está correta. Como parte do pensamento jusnaturalista, Locke está convencido de que 

os direitos naturais humanos não desaparecem em estado de sociedade. Pelo contrário, eles subsistem, 

limitando, dessa maneira, o poder do Estado. As demais estão incorretas. Para John Locke, o estado de 

natureza pode levar à guerra devido às paixões livres dos homens. Assim, o único modo para encerrar 

este estado é o Pacto Social, um contrato, no qual todos abrem mão de sua liberdade para que o Estado 

garanta a segurança e a liberdade. 

 

5. D 

A questão demonstra a contraposição de Hobbes e Rousseau sobre o estado de natureza. Apesar de 

cada um dos autores defender propostas distintas sobre a condição original do homem, concordam que 

seria um estado de liberdade. 


