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Tema: Estado, Democracia e Sociedade.

Objetivo: Refletir sobre o papel do Estado na sociedade.

 Política, Poder e Força.

Democracia.

 Pensamento político de Platão.

Atividades de Fixação.
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• Política: Arte de governar
o destino da cidade,
estado e país.

• A política trata das
relações de poder.

• Herança cultural grega.

Política e Poder
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• Poder: Capacidade ou a possibilidade de agir,
de produzir efeitos desejados sobre
indivíduos ou grupos humanos

• O poder supõe dois polos:

1. Quem exerce o poder.
2. Aquele sobre o qual o poder é exercido.

• Poder é uma relação, ou um conjunto de
relações, pelas quais indivíduos ou grupos
interferem na atividade de outros
indivíduos ou grupos.

Poder
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Força Política

• Para que alguém exerça o poder é
preciso que tenha força.

• Força: Instrumento para o exercício do
poder.

• Quando falamos em força, é comum
pensarmos imediatamente em força
física. Na verdade, este é apenas um
dos tipos de força.
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Estado e legitimidade do poder

• Legitimidade: Consentimento dos
governados.

1. Estados Teocráticos: Vontade de Deus.

2. Monarquias: Força da tradição.

3. Governos aristocráticos: “Melhores”.

4. Democracia: Vontade do povo.
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Democracia

• Democracia: Governo do
povo.

• Demos: Povo ou comunidade
de cidadãos.

• Kratia: Governo, Poder e
Autoridade.
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• Conflito: A democracia respeita o pensamento
divergente. Na sociedade democrática, o conflito
é trabalhado pela discussão e pelo confronto.

• Abertura: Na democracia a informação circula
livremente e a cultura não é privilégio de alguns.
Essa abertura também engloba a produção de
cultura.

• Rotatividade: O poder na democracia deve ser
acessível a todos os setores da sociedade. Por
isso, o lugar do poder é sempre vazio. Ou seja, é
o lugar com o qual ninguém pode se identificar;
para que, assim, seja exercido transitoriamente
por quem for escolhido.

Princípios da Democracia
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•Sociedade: Conjunto de seres humanos
que dividem determinado território e
compartilham regras, ideologias e
tradições perfeitamente aceitáveis e
que os fazem conviver de forma
organizada. (Sócios)

•Societas: Associação amistosa com
outros indivíduos de um mesmo
conjunto de seres.

Sociedade



• Depois da morte de Sócrates, Platão
desiludiu-se com a democracia.

• A execução de Sócrates (399 a.C) o
abalou profundamente; levando-o a
avaliar a ação do Estado contra seu
professor, como:

1. Expressão de depravação moral.

2. Evidência de um defeito fundamental
na Democracia.

A SOCIEDADE IDEAL DE PLATÃO 
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• Platão achava um absurdo que homens com mais
votos pudessem assumir cargos da mais alta
importância; pois nem sempre o mais votado é o
melhor preparado.

• Era preciso criar um método para impedir que a
corrupção e a incompetência tomassem conta do
poder público.

• A Democracia, portanto, tinha uma falha: Decisões
injustas poderiam ser legitimadas pela maioria caso o
orador fosse bom na retórica (arte de argumentar).

1. Exemplo: A condenação de Sócrates a morte.

A SOCIEDADE IDEAL DE PLATÃO 

Písistrato: Famoso político
carismático que conseguiu usar a
Democracia Direta para se tornar
um Tirano.
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Pisístrato

• Pisístrato manipulou a democracia grega 3 vezes:

1. Simulou um atentado, entrando em Atenas com feridas que fez em si próprio, mas que ele
afirmou terem sido feitas pelos seus inimigos que o teriam tentado matar. Graças a esta
encenação, Pisístrato conseguiu convencer os Atenienses a conceder-lhe uma guarda pessoal:
algo proibido, pois seu detentor poderia apoderar-se da cidade. Com esta guarda pessoal
Pisístrato conquistou em 560 a.C. a Acrópole, instalando a sua tirania. Contudo, no ano seguinte
foi derrubado e banido de Atenas.

2. Golpe teatral: Písistrato se apresentou às portas de Atenas acompanhado por um carro sobre o
qual se encontrava uma mulher vestida como a deusa Atena. Os arautos anunciaram entre a
população que a deusa Atena vinham restaurar Pisístrato no poder. O povo acreditou e Pisístrato
conquistou novamente o governo. Ficou um ano governando e foi, mais uma vez, expulso.

• Pisístrato partiu para o norte da Grécia, onde explorou prata. Com a riqueza que adquiriu nesta
atividade, conseguiu formar um exército de mercenários e simpatizantes. Em 546 a. C. derrotou o
exército ateniense reconquistando o poder. Pisístato governaria Atenas por 19 anos, até à sua
morte por causa natural em 527 a.C.
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• Platão imagina uma cidade utópica: CALÍPOLIS.

• Kalos (Belo) + Polis (Beleza): Cidade Bela.

• As pessoas são diferentes e, por isso, devem
ocupar lugares e funções diversas na sociedade

• Platão propõe que o Estado assuma a educação
das crianças até os 7 anos, evitando, assim:

1. Cobiça e os interesses decorrentes dos laços
afetivos e das relações humanas inadequadas.

A SOCIEDADE IDEAL DE PLATÃO 
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A Educação das 3 Classes

• A educação promovida pelo Estado seria
feita em etapas; de acordo com o tipo de
"alma" de cada um.

• A educação deveria preparar os indivíduos
para exercer as três funções (Almas)
fundamentais da vida coletiva:

1. Produtores: agricultura, ao artesanato e ao
comércio.

1. Guerreiros: guarda e defesa da cidade.

2. Governantes.
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• Até os 20 anos, todos deviam
ser educados da mesma
maneira.

• Alma de bronze: agricultura,
artesanato e comércio. Cuidar
da subsistência da cidade.

• Virtude: Temperança (controlar
os desejos de prazer).

A Educação das 3 Classes

• Os demais estudantes
continuariam os estudos por mais
10 anos.

• Alma de prata: Guarda do Estado e
a defesa da cidade.

• Virtude dos guerreiros: Coragem
(domínio sobre o caráter irascível de
sua alma).
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• Alma de ouro: Cidadãos Instruídos na arte de
pensar a dois; ou seja, na arte de dialogar.

• Estudariam filosofia.

• Aos 50 anos, aqueles que passassem com sucesso
pela série de provas seriam admitidos no corpo
supremo dos magistrados.

• Caberia a eles o governo da cidade; por serem os
únicos a dominar a ciência da política.

• Virtude: Justiça.

A Educação das 3 Classes
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Sofocracia: o Rei-filósofo

• Somente pode ser chefe quem conhece a
ciência política.

• Para o Estado ser bem governado, é preciso
que "os filósofos se tomem reis, ou que os
reis se tomem filósofos".

• Portanto, Platão propõe um modelo
aristocrático de poder confiado aos mais
sábios.

• Sofocracia: Governo dos Sábios



18

1. O que é Poder? (Marque a alternativa correta)

A. (X) Capacidade ou a possibilidade de agir, de produzir efeitos
desejados sobre indivíduos ou grupos humanos

B. ( ) Arte de governar o destino da cidade.
C. ( ) Instrumento para o exercício do poder.
D. ( ) Governo dos Filósofos.
E. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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3. O que é Sofocracia? (Marque a alternativa correta)

A. ( ) Governo dos Melhores.
B. ( ) Governo dos guerreiros.
C. ( X ) Governo dos sábios.
D. ( ) Governo dos sacerdotes.
E. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.



20

1. Qual a era principal crítica de Platão a Democracia Grega? (Marque a
alternativa correta)

A. ( ) Decisões justas poderiam ser legitimadas pela maioria caso o orador fosse
bom na retórica.

B. ( ) Fechavam as escolas de filósofos.
C. ( ) As decisões não eram fruto da vontade da Maioria.
D. ( ) Decisões injustas poderiam ser legitimadas pela maioria caso o orador

fosse bom na retórica.
E. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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• Tema: As relações entre
Sociedade Civil e Estado.

• Objetivo: Refletir sobre as
relações sociais e de
poder entre Estado e
Sociedade Civil.


