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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.

 Estado de Natureza.
 Contrato Social.
 Sociedade Civil.
 Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau e Antônio Gramsci.
Atividades de Fixação.
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RECORDANDO PLATÃO
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".

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

• Sofocracia: Governo dos Sábios
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RECORDANDO PLATÃO
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 (Alma de Bronze): agricultura,
artesanato e comércio.

1. Guerreiros (Alma de Prata): guarda e
defesa da cidade.

2. Governantes (Alma de Ouro).



SOCIEDADE CIVIL
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Sociedade Civil

• Sociedade civil é um dos
conceitos mais citados e, ao
mesmo tempo, mais
obscuros da teoria política.

• Sociedade Civil: Conjunto de
organizações e instituições
cívicas voluntárias que
servem como mecanismos
de articulação entre
SOCIEDADE e ESTADO.
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• Exemplos de entidades da sociedade civil:

1. Associações profissionais;
2. Clubes cívicos;
3. Clubes sociais e esportivos;
4. Cooperativas;
5. Corporações;
6. Grupos ambientalistas;
7. Grupos por gênero, culturais e religiosos;
8. Instituições de benemerência;
9. Instituições políticas;
10. Órgãos de defesa do consumidor.

Sociedade Civil
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Estado de Natureza
• ESTADO DE NATUREZA: Situação PRÉ-

SOCIEDADE na qual os indivíduos existem
isoladamente.

• Objeto da Filosofia: Examinar as
condições sob as quais os seres humanos
poderiam escapar do ESTADO DE
NATUREZA e entrar em uma forma
contratual de governo baseada na regra
da lei (SOCIEDADE CIVIL).

• Duas foram as principais concepções do
Estado de Natureza: Hobbes e Rousseau.
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• HOMEM LOBO DO HOMEM: Os indivíduos vivem
isolados e em luta permanente: guerra de todos
contra todos.

• Nesse estado, reina o grande medo: a morte violenta.

• Para se protegerem uns dos outros, os humanos
inventaram as armas e cercaram as terras que
ocupavam. Porém, sempre haverá alguém mais forte
que vencerá o mais fraco e ocupará as terras cercadas.

• A vida não tem garantias. A posse não tem
reconhecimento. A única lei é a força do mais forte.

Estado de Natureza – Hobbes (Séc. XVII)
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• BOM SELVAGEM: Os indivíduos vivem
isolados pelas florestas; sobrevivendo com
os recursos da natureza. Desconhecem
lutas e comunicam-se pelo gesto, o grito e o
canto; numa linguagem generosa e
benevolente.

• Esse estado de felicidade original, termina
quando alguém cerca um terreno e diz: “É
MEU”. Surge a propriedade privada.

• A divisão entre o MEU E O TEU dá origem
ao Estado de Sociedade: Estado de
Natureza de Hobbes (Guerra de todos
contra todos)

Estado de Natureza – Rousseau (Séc. XVIII)
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• Hobbes e Rousseau veem a sociedade como luta
entre fracos e fortes: vigorando o poder da força.

• Para cessar esse estado de vida ameaçador, os
humanos decidiram passar à Sociedade Civil:
Estado Civil criando o poder político e as leis.

• A passagem do Estado de Natureza à Sociedade
Civil se dá por meio de um CONTRATO SOCIAL.

• CONTRATO SOCIAL: indivíduos renunciam à
liberdade natural e à posse de bens, riquezas e
armas; e concordam em transferir a um terceiro
(Soberano) o poder para criar e aplicar as leis.

Contrato Social
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• Um contrato só tem validade se as partes
contratantes forem livres e iguais. A
adesão deve ser voluntária e livre. Ou seja:
as partes dão seu consentimento ao pacto.

• Para Hobbes, os homens, pelo pacto,
passam a constituir um corpo político:
uma pessoa artificial criada pela ação
humana que se chama ESTADO.

• Para Rousseau, os indivíduos naturais são
pessoas morais. Pelo pacto, criam a
vontade geral: corpo moral coletivo ou
ESTADO.

Contrato Social = ESTADO
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• Assim, o pensamento político não fala mais
em comunidade, mas sociedade.

• COMUNIDADE: Grupo humano uno,
homogêneo e indiviso que compartilha os
mesmos bens, crenças, idéias e costumes.
Possui um destino comum.

• SOCIEDADE: Indivíduos independentes e
isolados que decidem, por um ato
voluntário, tornarem-se sócios ou
associados. Objetivo: Vantagem e
interesses recíprocos.

• COMUNIDADE: Coletividade natural.

• SOCIEDADE: Coletividade voluntária.

Comunidade & Sociedade

M1
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• SOCIEDADE CIVIL: Sociedade vivendo sob
as leis promulgadas e aplicadas pelo
SOBERANO.

• Pelo PACTO SOCIAL, os indivíduos
transferem ao SOBERANO o direito
exclusivo de:

1. Uso da força, da violência e da vingança
contra os crimes.

2. Regulamentação dos contratos
econômicos e de outros contratos sociais
(como, por exemplo, o casamento civil,
herança, etc.).

Sociedade Civil

Luís XIV
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• Pode ser um rei, um grupo de aristocratas ou
uma assembléia democrática.

• A Soberania pertence ao Estado. Por meio das
instituições públicas, o Estado tem o poder para:

1. Promulgar e aplicar as leis.

2. Definir e garantir a propriedade privada.

3. Exigir obediência incondicional dos governados.
Mas, deve respeitar os dois direitos naturais
intransferíveis dos governados: VIDA e PAZ.

• SOBERANO: Espada e a lei.
• GOVERNADOS: Vida e a propriedade dos bens.

Soberano - Hobbes
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• Para Rousseau, o soberano é o povo. O
governante representa a soberania
popular.

• CIDADANIA: Os indivíduos são CIDADÃOS
do Estado e SÚDITOS das Leis. Uma dupla
função:

1. CIDADÃOS: Quando criam a soberania e
nela se fazem representar.

2. SÚDITOS: Quando se submetem às leis e
à autoridade do governante que os
representa.

Soberano - Rousseau

Aclamação de D. João VI (J.B. Debret) 
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• Funções do Estado:

1. Por meio das leis e do uso legal da violência (exército e
polícia), garantir o direito natural de propriedade, sem
interferir na vida econômica. Cabe aos proprietários
privados estabelecer as regras e as normas das
atividades econômicas.

2. Arbitrar, por meio das leis e da força, os conflitos da
sociedade civil.

3. Legislar, permitir e proibir tudo que pertence à esfera da
vida pública. Porém, o Estado não tem o direito de
intervir sobre a consciência dos governados (Liberdade
de Pensamento).

4. O Estado só pode exercer censura nos casos em que se
emitam opiniões que ponham em risco o próprio Estado.

Estado Liberal
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• CENTRO DO LIBERALISMO: Separação entre Estado e a
sociedade civil.

• ESTADO: Instância de dominação (impõe obediência), de
estabelecimento e aplicação das leis. Garante a ordem através
do uso legal da violência para punir os crimes e arbitra os
conflitos sociais.

• SOCIEDADE CIVIL: Conjunto de relações entre classes e
grupos sociais; cujos interesses e direitos podem coincidir ou
serem conflituosos. Nela residem as relações econômicas.

• CENTRO DA SOCIEDADE CIVIL: propriedade privada, que
diferencia indivíduos, grupos e classes sociais.

• CENTRO DO ESTADO: Garantia da propriedade.

Sociedade Civil no Estado Liberal
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• De acordo com o filósofo e político
italiano Antônio Gramsci, o Estado não
deveria ser visto apenas como Governo.

• Gramsci faz a divisão de Estado em
sociedade política e a sociedade civil.

• SOCIEDADE POLITICA: Instituições
políticas e o controle legal e
constitucional que exercem. (FORÇA)

• SOCIEDADE CIVIL: São os grupos
privados ou não-estatais.
(CONSENTIMENTO)

Sociedade Civil - Gramsci
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• Organizações responsáveis tanto
pela elaboração quanto pela
difusão das ideologias:

1. Sistema escolar.
2. Igrejas.
3. Sindicatos.
4. Partidos políticos.
5. Organizações profissionais.
6. Jornais, revistas, editoras, meios

de comunicação de massa, etc.

Sociedade Civil–Gramsci
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1. O que significa a expressão “O homem é lobo do homem”, segundo
Hobbes? (Marque a alternativa correta)

A. ( x ) Sociedade: indivíduos vivem unidos e em luta temporária. Vigorando
a amizade de todos contra todos.

B. ( ) Estado de Natureza: Os indivíduos vivem isolados e em luta
permanente, vigorando a guerra de todos contra todos.

C. ( ) Os indivíduos vivem num estado de felicidade original: o bom
selvagem inocente.

D. ( ) Ele se refere à antropofagia das culturas primitivas.
E. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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2. Como vivem os indivíduos em “Estado de Natureza”, segundo Rousseau?
(Marque a alternativa correta)

A. ( ) Os indivíduos vivem unidos e em luta temporária. Vigorando a
competição de todos contra todos.

B. ( ) Os indivíduos vivem isolados e em luta permanente, vigorando a
guerra de todos contra todos.

C. ( ) Os indivíduos vivem num estado de felicidade original: o bom
selvagem inocente.

D. ( ) Ele se refere à antropofagia das culturas primitivas.
E. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.



23

3. O que é Contrato Social, segundo Rousseau? (Marque a alternativa correta)

A. ( ) Indivíduos vivem unidos e em luta permanente. Vigorando a amizade de
todos contra todos.

B. ( ) Indivíduos vivem isolados e em luta permanente, vigorando a guerra de todos
contra todos.

C. ( ) Indivíduos não renunciam à liberdade natural e à posse de bens, riquezas e
armas. Tampouco concordam em transferir a um terceiro (Soberano) o poder
para criar e aplicar as leis.

D. ( ) Indivíduos renunciam à liberdade natural e à posse de bens, riquezas e
armas; e concordam em transferir a um terceiro (Soberano) o poder para criar e
aplicar as leis.

E. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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4. Quem é o soberano, segundo Rousseau? (Marque a alternativa
correta)

A. ( ) Rei.
B. ( ) Povo.
C. ( ) Sociedade Política.
D. ( ) Sociedade Civil.
E. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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1. Como Gramsci, na sua teoria política, divide o Estado? (Marque a
alternativa correta)

A. ( ) Cidadãos e Sociedade Política.
B. ( ) Proletariado e Burguesia.
C. ( ) Sociedade Política e Sociedade Civil.
D. ( ) Sociedade Política e Burguesia.
E. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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• Tema: Ética e Moral

• Objetivo: Compreender e
analisar o conceito de
ética e moral; e sua a
relação com a ser
humano.


