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TEORIA MATRIARCAL - Dentre as diversas correntes teóricas da origem familiar do
estado e em oposição formal ao patriarcalismo, destaca-se a teoria matriarcal.
A primeira organização familiar teria sido baseada na autoridade da mãe. De uma
primitiva convivência em estado de completa promiscuidade, teria surgida a família
matrilínea, naturalmente, por razões de natureza filosófica. Assim, como era
geralmente incerta a paternidade, teria sido a mãe a dirigente e autoridade
suprema das primitivas famílias, de maneira que, o clan matronímico, sendo que a
mais antiga forma de organização familiar, seria o “fundamento” da sociedade civil.
O matriarcado precedeu realmente o patriarcado, na evolução social. Entretanto, é
a família patriarcal a que exerceu crescente influência, em todas as fases da
evolução histórica dos povos. Esta corrente procurou justificar:

– O absolutismo monárquico;
– O poder da família real.
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• O Estado surge em decorrência das lutas e guerras; a organização
política resultou do poder de dominação dos mais fortes sobre os
mais fracos
– A força superior de um grupo provocou a submissão dos demais

grupos mais fracos
– O Estado nasce então para regular as relações criadas entre

vencedores e vencidos
– Os governantes são os mesmos que dominavam antes da

formação do Estado
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• Esta teoria teve duas influências marcantes:
– O organicismo

Pois o Estado é considerado uma criação e extensão da organização social 
– O darwinismo
– Pois há dominação dos mais fortes sobre os mais fracos

Além de os mais fortes se perpetuarem no poder
Thomas Hobbes discípulo de Bacon, foi o principal sistematizador desta
doutrina, no começo dos tempos modernos.
Afirma este autor que os homens, no estado de natureza, eram inimigos uns
dos outros e viviam em guerra permanente. E como toda guerra termina com a
vitória dos mais fortes, o Estado surgiu como resultado dessa vitória, sendo
uma organização do grupo dominante para manter o domínio sobre os
vencidos.
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• O Estado é fruto de um Contrato Social
• O indivíduo existe antes da Sociedade e do Estado
• O Estado surge a partir de um processo que envolve três fases:

1) O Estado de Natureza;
Momento de total insegurança e medo

2) O Contrato Social;
Pacto que forma o Estado e a Sociedade Civil

3) O Estado e a Sociedade Civil.
Entes que compõe a sociedade
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• O Estado é produto do desenvolvimento econômico
• Surge com a propriedade privada dos meios de produção
• A economia criou a divisão de classes (pois antes as regras eram gerais, por

interesse de todos)
• As classes economicamente mais abastadas mantinham um domínio sobre as

demais
• O Estado é criado para legitimar este domínio:

– Assim, as classes economicamente dominante passaram a ser as classes
politicamente dominante

• O Estado (entidade soberana que rege a todos, teoricamente imparcial, ) e o
Direito surgem para defenderem a propriedade privada:
– Interesse puramente econômico das classes dominantes
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1. EXPLIQUE A CORRENTE CONTRATUALISTA SOBRE A ORIGEM DO ESTADO.

2. EXPLIQUE A CORRENTE ECONÔMICA SOBRE A ORIGEM DO ESTADO.

ATIVIDADE COMPLEMENTAR


