


• Bertrand Russell (1872 – 1970) definiu o poder como “a capacidade de fazer 
que os demais realizem aquilo que queremos”.

• O poder do ser humano sobre a natureza

• O poder do ser humano sobre outros seres humanos
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• Três formas básicas de poder social: 

• Poder econômico, poder ideológico  e poder político.
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A) Explique por que o poder parece ser um fator necessário para a sociedade
humana.

B) Por que o modelo político criado pelos gregos do século VI a. C. ainda
serve, mesmo que parcialmente, para constituirmos a nossa organização
política?

C) De que maneira podemos afirmar que as formas de poder (econômico,
ideológico e político) garantem o estado de desigualdade da nossa sociedade?

D) Conceitue política a partir das suas próprias ideias.
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• No grego diz-se Politéia, no latim Respublica;

• Em geral significa a organização jurídica coercitiva de determinada 

comunidade. 

• Maquiavel (O Príncipe em 1513) foi o primeiro a usar a palavra.
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• As três concepções de Estado:

• 1ª) ORGANICISTA - O Estado pensado como algo que existe independentemente dos
indivíduos, ou seja, é anterior a eles. Funda-se na analogia entre o Estado é um
organismo vivo.

• 2ª) ATOMISTA ou CONTRATUALISTA – O Estado é criação dos indivíduos, ou seja, um
acordo consensual (nomos) entre os homens. É uma obra humana, todos os seus
caracteres foram conferidos pelos indivíduos que o produziram.

• 3ª) FORMALISTA* – O Estado é uma constituição jurídica, ou seja, existe porque
existem as leis. Possui três elementos característicos: Soberania ou poder supremo,
Povo e Território.

• * Concepção moderna (a partir do século XVII e melhor elaborada no século XIX)
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• Estado Teocrático – O poder legítimo vem da vontade de Deus;

• Monarquias hereditárias – O poder é transmitido de geração a geração e
mantido pela força da tradição;

• Estados Aristocráticos – Apenas os melhores exerce funções de mando. Os
melhores podem ser: os mais ricos, os mais fortes, os de linhagem nobre, a
elite do saber.
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• Regime Democrático – (Demos – povo e Kratos – poder, governo. O conceito
de democracia é permeado por três ideias básicas:

A) Conflito
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