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1- A formação do pensamento político moderno:
Estado de Natureza, Contrato Social e Estado Civil na filosofia de
Hobbes, Locke e Rousseau

O conceito de estado de natureza tem a função de explicar
a situação pré-social na qual os indivíduos existem
isoladamente.
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Platão: Sociedade, Política e Arte

Constrói um modelo de sociedade Justa.

Conceito de justiça para Platão: “a cada um faça o
que lhe compete fazer”
A justiça só existe exteriormente se existir antes
interiormente na alma.
O Estado deve ser governado por Filósofos, que
seriam as pessoas mais prudentes e honestas para
alcançar o bem da cidade.
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Modelo da Sociedade Justa, onde cada um deveria desempenhar uma
função social.

Filósofos: mente do Estado. Deveriam 

possuir a virtude da sabedoria.

Guerreiros : o peito, o coração da sociedade; 

encarregados da defesa; não teriam direitos 

políticos. Deveriam possuir a virtude da fortaleza

Trabalhadores ou operários: encarregados da 

subsistência, não teriam nenhum direito político. 

Exercitariam a virtude da temperança.

Platão: Sociedade, Política e Arte

6



Formas de Governo aceitáveis segundo a Filosofia Platônica.

Monarquia

Aristocracia

Distinta da tirania, 

governo do Rei-Filósofo.

Distinta da Oligarquia, 

governo de Filósofos.

Platão: Sociedade, Política e Arte
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Formas detestáveis:

Democracia
Governo do Povo, neste caso a

divisão do poder causaria dano ao

exercício da virtude da prudência

– excelência exclusiva dos

Filósofos.

Platão: Sociedade, Política e Arte
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NICOLAU MAQUIAVEL
(1469 - 1527)

• “O Príncipe” - 1513

• Pai da Ciência Política à medida que descreve friamente os mecanismos
sombrios do poder absoluto

• Maquiavélico, maquiavelismo: são adjetivo e substantivo, “autor
maldito”

• Mito que sobrevive independente do conhecimento do autor ou sua
obra

• “Maquiavel, fingindo dar lições aos Príncipes, deu grandes lição ao
povo” (Do contrato social, livro 3, cap. IV Rosseau)
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MAQUIAVEL 

• Ética Política: o objetivo supremo do governo é perpetuar-se no poder,
não importando os meios para atingir esse fim. “o fim justificam os
meios”

• Realismo político: ausência de valores morais x forte crítica ao Estado
absolutista que começa a desmoronar no final da Idade Média. Cinismo:
mentir, agir com crueldade, matar, tudo para atender ao objetivo de
perpetuar-se no poder

• Sua chocante amoralidade explicitaria a realidade interna do poder
político. Essa sua maior contribuição
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• Príncipe “homem de virtú”: aquele que , conhecendo as circunstâncias, é
capaz de arrebatá-las a seu favor, valendo-se da liberdade de que o homem
dispõe. Não espera que a fortuna, a sorte, o “deixe governar”;

• O governo para não ser derrubado deve ser estimado pelo povo, para isso é
preciso assegurar o livre exercício das atividades dos súditos.

• A arte de manter-se no poder coincide com “bem governar” e para isso é
preciso manter a coesão social, evitando desordens e mantendo-se ao lado
do povo.

• Não se pode satisfazer os grande, mas, o povo pode se satisfeito, seu desejo
é o de não se oprimido. O objetivo do povo é mais honesto

MAQUIAVEL 
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