


Estado Moderno

• A construção da ideia de Estado Moderno: séc XV com
Maquiavel, Hobbes, Locke, Rosseau e Montesquieu;

• Surgiu a ideia do “Contrato Social” => a pessoa abre mão de sua
liberdade a favor do Estado e este garantiria proteção aos
direitos individuais e propriedade privada;
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Nicolau Maquiavel

• Escreveu livro “O Príncipe” em 1513;

• Ética Política: O objetivo de qualquer governo é se perpetuar no
poder, não importando os meios;

• A falta de valores morais e as fortes críticas ao reinado fez com
que houvessem: mentiras, crueldades tudo para se manter no
poder;
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Nicolau Maquiavel

• O governo para não ser derrubado deve ser estimado pelo povo;

• A arte de se manter no poder coincide com o “bem governar”,
manter a “coesão social”, para evitar a desordem;

• Dizia Maquiavel que não se conseguiria satisfazer os grandes,
mas o povo pode ser satisfeito, basta não oprimí-lo;
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Thomas Hobbes

• Escreveu o livro “Leviatã” em 1651;

• As pessoas são livres, mas essa liberdade gera “guerra de todos 
contra todos” (estado de natureza);

• A busca individual pela segurança e auto-preservação geram 
insegurança generalizada e medo;
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Thomas Hobbes
• Leis da natureza:

1. Todos devem se esforçar pela paz, mas essa deve ser mais vantajosa que
a guerra;

2. O selamento da paz passa pela renúncia do direito a todas as coisas
(pacto);

Obs: Todos devem cumprir o pacto e castigados serão o que não cumprirem;

3. Objetivo do estado é resolver os conflitos do Estado de natureza;
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John Locke

• Entende que a experiência é a única fonte das ideias;

• As pessoas são boas, livres, iguais e independentes, mas não se
deve abusar da liberdade para não prejudicar as demais;

• Agressão é um ato insensato, irracional, é a renúncia da razão;
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John Locke

• Homens contrários à razão quebram as leis da natureza, devem ser
condenados e castigados pelo crime;

• Inicia-se o Estado de guerra de uns contra os demais, mas a paz só é
alcançada pela rendição dos criminosos e reparação dos danos;

• O conflito só termina com a rendição do último criminoso, isso causa
o perpétuo estado de guerra;
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John Locke

• Para superação dessa guerra sem fim o Estado tem seu papel a
cumprir: julgar e punir os criminosos e garante a paz e segurança;

• Os poderes Executivo, Legislativo e Federativo são de atuações
diferentes;

• Como rei tem um poder sem consentimento, não participa da
sociedade: rebelião contra monarquia;
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Rousseau

• “Para conhecer os homens é preciso vê-los agir. Nos mundo dos
salões falam, mostram seus discursos, mas escondem suas ações”.

• Rousseau critica Hobbes e Locke, o pacto é necessário porque existe
pobreza, miséria, perda de liberdade;

• O despotismo gera problemas, as pessoas precisam se associar para
se defender: Revolução Francesa;
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Atividade Diária

1. Independente do termo usado, é comum nas políticas públicas o
fato de existirem espaços de poder em disputas por recursos.
Identifique na sua região se isso é percebido você e de que forma
acontece;
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Atividade complementar

1. Analisando as teorias dos filósofos, é possível destacar pontos 
que ainda são atuais para dias de hoje? 

1. Cite exemplos para debate na aula.
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