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Atividades Estruturadas para a Segunda série 

ATENÇÃO! 

Recomendamos aos alunos e alunas que criem uma pasta em seu computador ou 

dispositivo intitulada filosofia. Armazenem as atividades e os exercícios propostos nesta 

pasta. Guardar essas informações permitirá que, caso seja desejado ou necessário, 

contabilizar o total de horas realizadas na disciplina.  

 

Atividade número 1: O conceito de Política. 

 

1) Leitura do texto “Dicionário de Política” de Norberto Bobbio verbetes  I a IV 

sobre o conceito de política (tempo: 1h). 

2) Vídeo sobre o tema: sem indicação de vídeos, (tempo: 0h). 

3) Resposta ao questionário: sem indicação de questões, (tempo 0h). 

4) Fichamento do texto:  

 

Identificar e citar todos os conceitos apresentados, mencionados ou definidos em 

cada verbete, listando cada um deles  (tempo: 1h). 

 

5) Pesquisa sobre o tema: sem indicação de pesquisa, (tempo 1h): 

 

Identificar os autores citados em cada verbete e escrever uma pequena biografia 

sobre eles a partir de consultas na internet. 

Tabela de atividades 

Atividade realizada Tempo estipulado 



 

  

  

  

  

 

 

Dicionário de Política de Norberto Bobbio[1] 

Política. 

(Verbetes I, II, III e IV) 

I.. O SIGNIFICADO CLÁSSICO E MODERNO DE POLÍTICA. — Derivado do 

adjetivo originado de pólis (politikós), que significa tudo o que se refere à cidade e, 

consequentemente, o que é urbano, civil, público, e até mesmo sociável e social, o termo 

Política se expandiu graças à influência da grande obra de Aristóteles, intitulada Política, 

que deve ser considerada como o primeiro tratado sobre a natureza, funções e divisão do 

Estado, e sobre as várias formas de Governo, com a significação mais comum de arte ou 

ciência do Governo, isto é, de reflexão, não importa se com intenções meramente 

descritivas ou também normativas, dois aspectos dificilmente discrimináveis, sobre as 

coisas da cidade. Ocorreu assim desde a origem uma transposição de significado, do 

conjunto das coisas qualificadas de um certo modo pelo adjetivo "político", para a forma 

de saber mais ou menos organizado sobre esse mesmo conjunto de coisas: uma 

transposição não diversa daquela que deu origem a termos como física, estética, ética e, 

por último, •cibernética. O termo Política foi usado durante séculos para designar 

principalmente obras dedicadas ao estudo daquela esfera de atividades humanas que se 

refere de algum modo às coisas do Estado: Política methodice digesta, só para apresentar 

um exemplo célebre, é o título da obra com que Johannes Althusius (1603) expôs uma 

das teorias da consociatio publica (o Estado no sentido moderno da palavra), abrangente 

em seu seio várias formas de consociationes menores. Na época moderna, o termo perdeu 

seu significado original, substituído pouco a pouco por outras expressões como "ciência 

do Estado", "doutrina do Estado", "ciência política", "filosofia política", etc., passando a 

ser comumente usado para indicar a atividade ou conjunto de atividades que, de alguma 

maneira, têm como termo de referência a pólis, ou seja, o Estado. 



 

Dessa atividade a pólis é, por vezes, o sujeito, quando referidos à esfera da Política 

atos como o ordenar ou proibir alguma coisa com efeitos vinculadores para todos os 

membros de um determinado grupo social, o exercício de um domínio exclusivo sobre 

um determinado território, o legislar através de normas válidas erga omnes, o tirar e 

transferir recursos de um setor da sociedade para outros, etc.; outras vezes ela é objeto, 

quando são referidas à esfera da Política ações como a conquista, a manutenção, a defesa, 

a ampliação, o robustecimento, a derrubada, a destruição do poder estatal, etc. Prova disso 

é que obras que continuam a tradição do tratado aristotélico se intitulam no século XIX 

Filosofia do direito (Hegel, 1821), Sistema da ciência do listado (Lorenz von Stein, 1852-

1856), Elementos de ciência política (Mosca, 1896), Doutrina geral do Estado (Georg 

Jellinek, 1900). Conserva parcialmente a significação tradicional a pequena obra de 

Croce, Elementos de política (1925), onde Política mantém o significado de reflexão 

sobre a atividade política, equivalendo, por isso, a "elementos de filosofia política". Uma 

prova mais recente é a que se pode deduzir do uso enraizado nas línguas mais difundidas 

de chamar história das doutrinas ou das ideias políticas ou, mais genericamente, história 

do pensamento político à história que, se houvesse permanecido invariável o significado 

transmitido pelos clássicos, teria de se chamar história da Política, por analogia com 

outras expressões, como história da física, ou da estética, ou da ética: uso também aceito 

por Croce que, na pequena obra citada, intitula Para a história da filosofia da política o 

capítulo dedicado a um breve excursus histórico pelas políticas modernas. 

II. A TIPOLOGIA CLÁSSICA DAS FORMAS DE PODER. — O conceito de 

Política, entendida como forma de atividade ou de práxis humana, está estreitamente 

ligado ao de poder. Este tem sido tradicionalmente definido como "consistente nos meios 

adequados à obtenção de qualquer vantagem" (Hobbes) ou, analogamente, como 

"conjunto dos meios que permitem alcançar os efeitos desejados" (Russell). Sendo um 

destes meios, além do domínio da natureza, o domínio sobre os outros homens, o poder é 

definido por vezes como uma relação entre dois sujeitos, dos quais um impõe ao outro a 

própria vontade e lhe determina, malgrado seu, o comportamento. Mas, como o domínio 

sobre os homens não é geralmente fim em si mesmo, mas um meio para obter "qualquer 

vantagem" ou, mais exatamente, "os efeitos desejados", como acontece com o domínio 

da natureza, a definição do poder como tipo de relação entre sujeitos tem de ser 

completada com a definição do poder como posse dos meios (entre os quais se contam 

como principais o domínio sobre os outros e sobre a natureza) que permitem alcançar 



 

justamente uma "vantagem qualquer" ou os "efeitos desejados". O poder político pertence 

à categoria do poder do homem sobre outro homem, não à do poder do homem sobre a 

natureza. Esta relação de poder é expressa de mil maneiras, onde se reconhecem fórmulas 

típicas da linguagem política: como relação entre governantes e governados, entre 

soberano e súditos, entre Estado e cidadãos, entre autoridade e obediência, etc. 

Há várias formas de poder do homem sobre o homem; o poder político é apenas 

uma delas. Na tradição clássica que remonta especificamente a Aristóteles, eram 

consideradas três formas principais de poder: o poder paterno, o poder despótico e o poder 

político. Os critérios de distinção têm sido vários com o variar dos tempos. Em Aristóteles 

se entrevê a distinção baseada no interesse daquele em benefício de quem se exerce o 

poder: o paterno se exerce pelo interesse dos filhos; o despótico, pelo interesse do senhor; 

o político, pelo interesse de quem governa e de quem é governado, o que ocorre apenas 

nas formas corretas de Governo, pois, nas viciadas, o característico é que o poder seja 

exercido em benefício dos governantes. Mas o critério que acabou por prevalecer nos 

tratados jusnaturalistas foi o do fundamento ou do princípio de legitimação, que 

encontramos claramente formulado no cap. XV do Segundo tratado sobre o governo de 

Locke: o fundamento do poder paterno é a natureza, do poder despótico o castigo por um 

delito cometido (a única hipótese neste caso é a do prisioneiro de guerra que perdeu uma 

guerra injusta), do poder civil o consenso. A estes três motivos de justificação do poder 

correspondem as três fórmulas clássicas do fundamento da obrigação: ex natura, ex 

delicio, ex contractu. Nenhum dos dois critérios permite, não obstante, distinguir o caráter 

específico do poder político. Na verdade, o fato de o poder político se diferenciar do poder 

paterno e do poder despótico por estar voltado para o interesse dos governantes ou por se 

basear no consenso, não constitui caráter distintivo de qualquer Governo, mas só do bom 

Governo: não é uma conotação da relação política como tal, mas da relação política 

referente ao Governo tal qual deveria ser. Na realidade, os escritores políticos não 

cessaram nunca de identificar seja Governos paternalistas, seja Governos despóticos, ou 

então Governos em que a relação entre Governo e súditos se assemelhava ora à relação 

entre pai e filhos, ora à entre senhor e escravos, os quais nem por isso deixavam de ser 

Governos tanto quanto os que agiam pelo bem público e se fundavam no consenso. 

III. A TIPOLOGIA MODERNA DAS FORMAS DE PODER. — Para acharmos 

o elemento específico do poder político, parece mais apropriado o critério de classificação 

das várias formas de poder que se baseia nos meios de que se serve o sujeito ativo da 



 

relação para determinar o comportamento do sujeito passivo. Com base neste critério, 

podemos distinguir três grandes classes no âmbito de um conceito amplíssimo do poder. 

Estas classes são: o poder econômico, o. poder ideológico e o poder político. O primeiro 

é o que se vale da posse de certos bens, necessários ou considerados como tais, numa 

situação de escassez, para induzir aqueles que não os possuem a manter um certo 

comportamento, consistente sobretudo na realização de um certo tipo de trabalho. Na 

posse dos meios de produção reside uma enorme fonte de poder para aqueles que os têm 

em relação àqueles que os não têm: o poder do chefe de uma empresa deriva da 

possibilidade que a posse ou disponibilidade dos meios de produção lhe oferece de poder 

vender a força de trabalho a troco de um salário. Em geral, todo aquele que possui 

abundância de bens é capaz de determinar o comportamento de quem se encontra em 

condições de penúria, mediante a promessa e concessão de vantagens. O poder ideológico 

se baseia na influência que as ideias formuladas de um certo modo, expressas em certas 

circunstâncias, por uma pessoa investida de certa autoridade e difundidas mediante certos 

processos, exercem sobre a conduta dos consociados: deste tipo de condicionamento 

nasce a importância social que atinge, nos grupos organizados, aqueles que sabem, os 

sábios, sejam eles os sacerdotes das sociedades arcaicas, sejam os intelectuais ou 

cientistas das sociedades evoluídas, pois é por eles, pelos valores que difundem ou pelos 

conhecimentos que comunicam, que se consuma o processo de socialização necessário à 

coesão e integração do grupo. Finalmente, o poder político se baseia na posse dos 

instrumentos mediante os quais se exerce a força física (as armas de toda a espécie e 

potência): é o poder coator no sentido mais estrito da palavra. Todas estas três formas de 

poder fundamentam e mantêm uma sociedade de desiguais, isto é, dividida em ricos e 

pobres com base no primeiro, em sábios e ignorantes com base no segundo, em fortes e 

fracos, com base no terceiro: genericamente, em superiores e inferiores. 

Como poder cujo meio específico é a força, de longe o meio mais eficaz para 

condicionar os comportamentos, o poder político é, em toda a sociedade de desiguais, o 

poder supremo, ou seja, o poder ao qual todos os demais estão de algum modo 

subordinados: o poder coativo é, de fato, aquele a que recorrem todos os grupos sociais 

(a classe dominante), em última instância, ou como extrema ratio, para se defenderem 

dos ataques externos, ou para impedirem, com a desagregação do grupo, de ser 

eliminados. Nas relações entre os membros de um mesmo grupo social, não obstante o 

estado de subordinação que a expropriação dos meios de produção cria nos expropriados 



 

para com os expropriadores, não obstante a adesão passiva aos valores do grupo por parte 

da maioria dos destinatários das mensagens ideológicas emitidas pela classe dominante, 

só o uso da força física serve, pelo menos em casos extremos, para impedir a 

insubordinação ou a desobediência dos subordinados, como o demonstra à saciedade a 

experiência histórica. Nas relações entre grupos sociais diversos, malgrado a importância 

que possam ter a ameaça ou a execução de sanções econômicas para levar o grupo hostil 

a desistir de um determinado comportamento (nas relações entre grupos é de somenos 

importância o condicionamento de natureza ideológica), o instrumento decisivo para 

impor a própria vontade é o uso da força, a guerra. 

Esta distinção entre três tipos principais de poder social se encontra, se bem que 

expressa de diferentes maneiras, na maior parte das teorias sociais contemporâneas, onde 

o sistema social global aparece direta ou indiretamente articulado em três subsistemas 

fundamentais, que são a organização das forças produtivas, a organização do consenso e 

a organização da coação. A teoria marxista também pode ser interpretada do mesmo 

modo: a base real, ou estrutura, compreende o sistema econômico; a superestrutura, 

cindindo-se em dois momentos distintos, compreende o sistema ideológico e aquele que 

é mais propriamente jurídico-político. Gramsci distingue claramente na esfera 

superestrutural o momento do consenso (que chama sociedade civil) e o momento do 

domínio (que chama sociedade política ou Estado). Os escritores políticos distinguiram 

durante séculos o poder espiritual (que hoje chamaríamos ideológico) do poder temporal, 

havendo sempre interpretado este como união do dominium (que hoje chamaríamos poder 

econômico) e do imperium (que hoje designaríamos mais propriamente como poder 

político). Tanto na dicotomia tradicional (poder espiritual e poder temporal) quanto na 

marxista (estrutura e superestrutura), se encontram as três formas de poder, desde que se 

entenda corretamente o segundo termo em um e outro caso como composto de dois 

momentos. A diferença está no fato de que, na teoria tradicional, o momento principal é 

o ideológico, já que o econômico-política é concebido como direta ou indiretamente 

dependente do espiritual, enquanto que, na teoria marxista, o momento principal é o 

econômico, pois o poder ideológico e o político refletem, mais ou menos imediatamente, 

a estrutura das relações de produção. 

IV. O PODER POLÍTICO. — Embora a possibilidade de recorrer à força seja o 

elemento que distingue o poder político das outras formas de poder, isso não significa que 

ele se resolva no uso da força; tal uso é uma condição necessária, mas não suficiente para 



 

a existência do poder político. Não é qualquer grupo social, em condições de usar a força, 

mesmo com certa continuidade (uma associação de delinquência, uma chusma de piratas, 

um grupo subversivo, etc.), que exerce um poder político. O que caracteriza o poder 

político é a exclusividade do uso da força em relação à totalidade dos grupos que atuam 

num determinado contexto social, exclusividade que e o resultado de um processo que se 

desenvolve em toda a sociedade organizada, no sentido da monopolização da posse e uso 

dos meios com que se pode exercer a coação física. Este processo de monopolização 

acompanha pari passu o processo de incriminação e punição de todos os atos de violência 

que não sejam executados por pessoas autorizadas pelos detentores e beneficiários de tal 

monopólio. 

Na hipótese hobbesiana que serve de fundamento à teoria moderna do Estado, a 

passagem do Estado de natureza ao Estado civil, ou da anarchía à archia, do Estado 

apolítico ao Estado político, ocorre quando os indivíduos renunciam ao direito de usar 

cada um a própria força, que os tornava iguais no estado de natureza, para o confiar a uma 

única pessoa, ou a um único corpo, que doravante será o único autorizado a usar a força 

contra eles. Esta hipótese abstrata adquire profundidade histórica na teoria do Estado de 

Marx e de Engels, segundo a qual, numa sociedade dividida em classes antagônicas, as 

instituições políticas têm a função primordial de permitir à classe dominante manter seu 

domínio, alvo que não pode ser alcançado, por via do antagonismo de classes, senão 

mediante a organização sistemática e eficaz do monopólio da força; é por isso que cada 

Estado é, e não pode deixar de ser, uma ditadura. Neste sentido tornou-se já clássica a 

definição de Max Weber: "Por Estado se há de entender uma empresa institucional de 

caráter político onde o aparelho administrativo leva avante, em certa medida e com êxito, 

a pretensão do monopólio da legítima coerção física, com vistas ao cumprimento das leis" 

(I, 53). Esta definição tornou-se quase um lugar-comum da ciência política 

contemporânea. 

Escreveram G. A. Almond e G. B. Powell num dos manuais de ciência política 

mais acreditados: "Estamos de acordo com Max Weber em que e a força física legítima 

que constitui o fio condutor da ação do sistema político, ou seja, lhe confere sua particular 

qualidade e importância, assim como sua coerência como sistema. As autoridades 

políticas, e somente elas, possuem o direito, tido como predominante, de usar a coerção 

e de impor a obediência apoiados nela... Quando falamos de sistema político, referimo-

nos também a todas as interações respeitantes ao uso ou à ameaça de uso de coerção física 



 

legítima" (p. 55). A supremacia da força física como instrumento de poder em relação a 

todas as outras formas (das quais as mais importantes, afora a força física, são o domínio 

dos bens, que dá lugar ao poder econômico, e o domínio das ideias, que dá lugar ao poder 

ideológico) fica demonstrada ao considerarmos que, embora na maior parte dos Estados 

históricos o monopólio do poder coativo tenha buscado e encontrado seu apoio na 

imposição das ideias ("as ideias dominantes", segundo a bem conhecida afirmação de 

Marx, "são as ideias da classe dominante"), dos deuses pátrios à religião civil, do Estado 

confessional à religião de Estado e que, como tal, constituiria um verdadeiro e autêntico 

salto qualitativo, à margem da história, para o reino sem tempo da utopia. 

Consequência direta da monopolização da força no âmbito de um determinado 

território e relativas a um determinado grupo social, assim hão de ser consideradas 

algumas características comumente atribuídas ao poder político e que o diferenciam de 

toda e qualquer outra forma de poder: a exclusividade, a universalidade e a inclusividade. 

Por exclusividade se entende a tendência revelada pelos detentores do poder político ao 

não permitirem, no âmbito de seu domínio, a formação de grupos armados independentes 

e ao debelarem ou dispersarem os que porventura se vierem formando, assim como ao 

iludirem as infiltrações, as ingerências ou as agressões de grupos políticos do exterior. 

Esta característica distingue um grupo político organizado da "societas" de "latrones" (o 

"latrocinium" de que falava Agostinho). Por universalidade se entende a capacidade que 

têm os detentores do poder político, e eles sós, de tomar decisões legítimas e 

verdadeiramente eficazes para toda a coletividade, no concernente à distribuição e 

destinação dos recursos (não apenas econômicos). Por inclusividade se entende a 

possibilidade de intervir, de modo imperativo, em todas as esferas possíveis da atividade 

dos membros do grupo e de encaminhar tal atividade ao fim desejado ou de a desviar de 

um fim não desejado, por meio de instrumentos de ordenamento jurídico, isto é, de um 

conjunto de normas primárias destinadas aos membros do grupo e de normas secundárias 

destinadas a funcionários especializados, com autoridade para intervir em caso de 

violação daquelas. Isto não quer dizer que o poder político não se imponha limites. Mas 

são limites que variam de uma formação política para outra: um Estado autocrático 

estende o seu poder até à própria esfera religiosa, enquanto que o Estado laico para diante 

dela; um Estado coletivista estenderá o próprio poder à esfera econômica, enquanto que 

o Estado liberal clássico dela se retrairá. O Estado todo-abrangente, ou seja, o Estado a 

que nenhuma esfera da atividade humana escapa, é o Estado totalitário, que constitui, na 



 

sua natureza de caso-limite, a sublimação da Política, a politização integral das relações 

sociais. 

  

 

 

[1] BOBBIO, N., MATTEUCCI, N. e PASQUINO, G. Dicionário de política. Brasília: Editora 

Universidade de Brasília, 11ª. Edição, 1998. 

 

 


