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FILOSOFIA POLITICA 

“O preço que os homens de bem pagam pela aversão à 

política é serem governados pelos maus”. Apesar de Platão 

não ser a favor da Democracia, essa ideia do filósofo é bem 

interessante para o cidadão brasileiro pensar a questão política 

na contemporaneidade. Humanamente falando, tendemos a 

não gostar daquilo que não entendemos e esta é a fonte dos 

problemas de uma sociedade qualquer. Em Filosofia Política, a 

ideia é desmistificar certos equívocos de pensamento sobre o 

tema, a fim de construir uma consciência cidadã que contribua 

para a quebra de paradigmas em uma sociedade totalmente 

dominada pela corrupção. Então vamos La... um pouquinho de 

teoria sobre política a partir da ótica da Filosofia. 

A POLÍTICA: 

Vamos focar os nossos estudos na “política” a partir de 

pensadores do Renascimento e Iluminismo. Na verdade não 

vamos estudar “política”, mas sim teoria política, ou um 

pouquinho dela apenas. Vamos tentar entender como estas 

teorias foram pensadas e como elas influenciam ainda hoje o 

nosso modo de pensar, ver e fazer política. 

A grosso modo, podemos definir a política como um 

sistema de regras que legitimam o poder. E o poder, por sua 

vez, é a capacidade de influencia de um indivíduo em relação 

ao outro. Sim, disputa pelo poder, afinal fazemos política o 

tempo todo. Onde? Simples: quando tentamos convencer 

nossos pais a nos deixar dormir na casa do amigo(a), quando o 

seu pai, no trânsito, procura uma vaga para estacionar o carro, 

acha e um espertinho coloca o carro antes dele. Enfim fazemos 

política porque nos relacionamos com outras pessoas e de 

algum modo exercemos influência e também somos 

influenciados o tempo todo por alguém ou algum grupo de 

interesse. 

Então podemos concluir, superficialmente, que a política é 

um instrumento de dominação de um grupo em relação ao 

outro, por meio de mecanismo/ideologias que legitimam o 

poder. Podemos classificar o poder em tres formas que se 

relacionam entre si: o PODER ECONÔMICO, o PODER 

IDEOLÓGICO e o PODER POLÍTICO. Partindo do pressuposto 

que seria impossível viver numa sociedade moderna – e 

consequentemente capitalista – sem utilizar a política como 

referencia de organização social, quanto mais conhecimento 

sobre política, mais ordem social, e quanto menos domínio 

sobre as teorias políticas, mais desorganizada a sociedade 

seria. Eis o dilema... A consciência política contribui, 

diretamente, para a organização social. 

ARISTÓTELES: Segundo Aristóteles o homem é um 

animal político, vive e se desenvolve em sociedade. É dever do 

cidadão contribuir para o desenvolvimento social. O filósofo 

analisou os modelos políticos existentes em seu contexto e 

resumiu-os em 6 tipos, sendo três bons e tres ruins 

(Democracia x Demagogia; Aristocracia x Tirania; Monarquia x 

Oligarquia). Nas palavras do filósofo “Vemos que toda cidade é 

uma espécie de comunidade, e toda comunidade se forma com 

vistas a algum bem, pois todas as ações de todos os homens 

são praticadas com vistas ao que lhes parece um bem; se 

todas as comunidades visam algum bem, é evidente que a 

mais importante de todas elas e que inclui todas as outras, tem 

mais que todas, este objetivo e visa ao mais importante de 

todos os bens; ela se chama cidade e é a comunidade política” 

Na contemporaneidade, possuímos dois tipos básicos de 

ação política: 1º: A ação política de interesse público, que se 

caracteriza pelo uso de poder social, com a finalidade de 

alcançar o bem comum da maioria do povo; 2º: Ação política de 

interesse particular, que se caracteriza pelo uso do poder social 

em benefício de pessoas ou grupos privilegiados, desprezando 

o bem comum. 

M. FOUCAULT: Ao analisar a questão política e como ela 

se relaciona com o poder, Foucault cria a teoria da Genealogia 

dos Micropoderes. Desde crianças, adoramos os super-heróis. 

Torcemos por eles e esperamos que derrotem os vilões. São 

narrativas importantes em nossas vidas, e nos ajudam a 

assimilar noções de bem e mal, certo e errado. Em geral, nos 

identificamos também como o mais fraco, que desafia o poder 

do mais forte. Em uma realidade fragmentada, com um 

cotidiano multifacetado e sem coesão, como agiriam os super-

heróis? E como fica a questão do poder? Foucault entende o 

poder não como um objeto natural, mas uma prática social 

expressa por um conjunto de relações. Temos que pensar o 

poder não como uma "coisa" que uns tem e outros não, como, 

por exemplo, o pai e o filho, o rei e seus súditos, o presidente e 

seus governados, etc., mas como uma relação que se exerce, 

que opera entre os pares: o filho que negocia com o pai, os 

súditos que reivindicam ao rei, os governados que usam 

dispositivos legais para fiscalizar o presidente, etc. 

Conceito de ESTADO: uma sociedade constituída por um 

grupo de indivíduos organizados, como: os grupos familiares, 

profissionais, educativos, políticos, religiosos, que buscam 

objetivos em comum. Esses objetivos podem ser 

caracterizados por ações realizadas pelas pessoas com 

finalidades em comum, um exemplo seria o desejo de alcançar 

metas ou desenvolver-se melhor no trabalho. Nesse sentido, o 

Estado detém o poder soberano, além do monopólio legítimo 

do uso da força física como elemento de garantia de ordem 

social. 

FILOSOFIA E REGIMES POLÍTICOS: 

Os Regimes Políticos são entendidos pela filosofia como 

um modo pelo qual o Estado se relaciona com a sociedade 

civil. Ele pode servir-se de bases ideológicas liberais ou 

totalitárias, determinando assim a dinâmica das relações entre 

os indivíduos que pertencem a mesma sociedade. E para que o 

Estado mantenha-se organizado, depende, por sua vez, da 

participação ativa e consciente dos cidadãos que pertencem a 

esse grupo em questão. 

O Estado, seu povo e a formação destes elementos 

constituem maneiras de comandar uma sociedade. O 

aparecimento dessa forma de organização e sua função serão 

estudados mais a fundo a partir de filósofos questionadores do 

tema. São eles: 

Prof.: Rafael  
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Aristóteles (384-322 a.C.): o homem como animal 

político: Para ele, o homem é um ser social, não sobrevivendo 

isolado e que a sociedade, portanto, deveria ser organizada de 

modo a seguir esse conceito. Na sua concepção, a criação das 

formas de governo e organização são regidas, antes de tudo, 

pela natureza. Assim, o homem se torna um animal político, 

convivendo com a política e transformando-a nos lugares onde 

vive. "Os homens não são naturalmente iguais. Uns nascem 

para escravidão e outros para o domínio." 

Platão (428-347 A.C): O rei-filósofo conhece a justiça: 

O pensamento político para Platão não se limita à prática 

insegura e circunstancial, deve pressupor a investigação 

sistemática dos fundamentos da conduta humana, a política 

poderia deixar de ser o jogo fortuito de ações motivadas por 

interesses nem sempre claros e frequentemente pouco dignos, 

para se transformar numa ação iluminada pela verdade e um 

gesto criador de harmonia, justiça e beleza. "Não há nada de 

errado com aqueles que não gostam de política, simplesmente 

serão governados por aqueles gostam." 

Maquiavel(1469-1527): O Realismo Político: 

Reconhecido como fundador do pensamento e da ciência 

política moderna. Os conceitos desenvolvidos por ele rompem 

com a tradição medieval teológica e também com a prática, 

comum durante o Renascimento, de propor Estados 

imaginários perfeitos. "Os fins justificam o meio". "Dê o poder 

ao homem, e descobrirá quem ele realmente é". "Quero ir para 

o inferno, não para o céu. No inferno, gozarei da companhia de 

papas, reis e príncipes. No céu, só terei por companhia 

mendigos, monges, eremitas e apóstolos." N. Maquiavel. 

Thomas Hobbes (1588-1679): o Estado para domar o 

lobo do próprio homem: Para Thomas Hobbes, filósofo 

inglês, o homem não possui o instinto natural de sociabilidade 

embora viva em sociedade. Cada homem sempre encara seu 

semelhante como um concorrente que precisa ser dominado. A 

consequência óbvia dessa disputa infindável dos homens entre 

si teria gerado um permanente estado de guerra nas 

comunidades primitivas. “O homem era o lobo do próprio 

homem.”  

A solução para dar fim à brutalidade social primitiva seria 

a criação da sociedade política, tendo os homens de firmarem 

um contrato entre si transferindo seu poder de governar a um 

terceiro que governasse a todos, impondo ordem, segurança e 

direção à conturbada vida social. O autor apresentou essas 

ideias no seu livro Leviatã, no qual o Estado é comparado a 

uma criação monstruosa do homem, destinada a pôr fim à 

anarquia e ao caos da comunidade primitiva. O nome Leviatã 

refere-se ao monstro bíblico citado no Livro de Jó (Bíblia). Na 

obra sobre o cidadão, Hobbes expõe suas concepções sobre a 

origem do poder político. Para Hobbes, os homens só passam 

a vida em sociedade diante de uma ameaça à preservação da 

vida - contrariando, assim, a tese de Aristóteles que 

apresentava o homem como naturalmente sociável. “Qualquer 

governo é melhor que a ausência de governo. O despotismo, 

por pior que seja, é preferível ao mal maior da anarquia, da 

violência civil generalizada, e do medo permanente da morte 

violenta.” Thomas Hobbes. 

Jean-Jacques Rousseau (1712 -1778): a vontade geral 

como único fundamento legitimo: Rousseau foi um dos mais 

famosos inspiradores dos ideais presentes na Revolução 

Francesa. Na sua obra Discurso sobre a origem da 

desigualdade entre os homens, ele glorifica os valores da vida 

natural e ataca a corrupção, a avareza e os vícios da 

sociedade civilizada. Exalta a liberdade que o selvagem 

desfruta na pureza do seu estado natural, contrapondo-o a 

falsidades do civilizado. 

Na sua célebre obra Do contrato social, investiga qual a 

condição necessária para que o poder político seja legítimo, ou 

seja, porque homens livres se submetem sua liberdade ao 

poder do Estado. Ele defende a tese de que o único 

fundamento legítimo do poder político é o pacto social pelo qual 

cada cidadão, como membro de um povo, concorda em 

submeter sua vontade particular à vontade geral, ou seja, o 

compromisso de cada cidadão é para com o seu povo. Assim 

cada cidadão passa a assumir obrigações em relação à 

comunidade política, sem estar submetido à vontade particular 

de uma única pessoa. Cada cidadão deve obedecer às leis, 

que por sua vez deve exprimir a vontade geral ou cujo 

interesse deve ser o bem comum. “O homem nasceu livre e por 

toda a parte vive acorrentado. Um determinado indivíduo 

acredita-se senhor dos outros e não deixa de ser mais escravo 

do que eles.” Jean-Jacques Rousseau. 

Marx e Engels: o Estado como produto e instrumento 

de controle da classe dominante. Para os filósofos Karl Marx 

e Friedrich Engels, a sociedade humana primitiva era uma 

sociedade sem classes e sem Estado, cujas funções 

administrativas eram exercidas pelo conjunto dos membros da 

comunidade. Essas funções num determinado momento 

tornaram-se privativas de um grupo separado de pessoas que 

detinha força para impor normas e organização à vida coletiva, 

desenvolvendo assim o Estado.  

Assim, para Marx e Engels o Estado nem sempre existiu. 

Ele surgiu quando, num certo estagio do desenvolvimento 

econômico, também surgiu as desigualdades de classes e os 

conflitos entre explorados e exploradores. Com o Estado 

assumindo o papel de amortecer o choque desses conflitos, 

evitando uma luta direta entre as classes antagônicas. 

Podemos dizer que eles rejeitam a teoria do Estado como 

simples mediador das lutas de classe, e sim atuando 

geralmente como um instrumento do domínio de classe. Na 

sociedade capitalista, o domínio de classe identifica-se 

diretamente com a “proteção a propriedade direta” dos que 

possuem, contrariando os interesses dos que nada tem, ou 

seja, a proteção dos burgueses. “As idéias dominantes de uma 

época sempre foram as idéias da classe dominante”. “Os que 

no regime burguês trabalham não lucram e os que lucram não 

trabalham”. Karl Marx e Fridrich Engels 

 
SLIDES DA AULA:  
https://prezi.com/0bltngujn_y2/?utm_campaign=share&utm_mediu
m=copy&rc=ex0share  
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
https://blogdoenem.com.br/politica-filosofia-enem/ 
https://brasilescola.uol.com.br/politica/politica-definicao.htm 
https://guiadoestudante.abril.com.br/especiais/especial-filosofia/  
https://www.politize.com.br/estado-o-que-e/ 
https://www.ricardocosta.com/sites/default/files/livros/pdf/web_filos
ofia_politica_i.pdf 
 
 

https://prezi.com/0bltngujn_y2/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://prezi.com/0bltngujn_y2/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://blogdoenem.com.br/politica-filosofia-enem/
https://brasilescola.uol.com.br/politica/politica-definicao.htm
https://guiadoestudante.abril.com.br/especiais/especial-filosofia/
https://www.politize.com.br/estado-o-que-e/
https://www.ricardocosta.com/sites/default/files/livros/pdf/web_filosofia_politica_i.pdf
https://www.ricardocosta.com/sites/default/files/livros/pdf/web_filosofia_politica_i.pdf

