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Roteiro de estudos - UNIDADE 2 ‒ Ser humano: ser político 

 

1) Compreender o significado de política (pág. 36); 

2) Analisar e entender o significado de política para Aristóteles (págs.38 a 41); 

3) Refletir e analisar o significado de política em nossa sociedade atual (págs.41 e 

42); 

4) Entender e diferenciar o conceito de homem e seu estado de natureza segundo 

Thomas Hobbes (págs.45 a 48); 

5) Diferenciar os conceitos de Rousseau e de Platão sobre as desigualdades 

sociais (págs.50 a 52); 

6) Reconhecer o conceito de desigualdade social segundo Rousseau (págs.54 e 

55); 

7) Analisar a questão das desigualdades sociais hoje – problemas e soluções  

(Pessoal). 

 

 

Conceito de Política 

(do Grego: πολιτικός / politikos, significa "algo relacionado com grupos sociais que 

integram a Pólis"), algo que tem a ver com a organização, direção 

e administração de nações ou Estados. É ciência aplicada não só aos assuntos 

internos da nação (política interna), mas também aos assuntos externos (política 

externa). Nos regimes democráticos, a ciência política é a atividade 

dos cidadãos que se ocupam dos assuntos públicos com seu voto ou com 

sua militância. 

A palavra tem origem nos tempos em que os gregos estavam organizados 

em Pólis (cidades-estado), nome do qual se derivaram palavras como "politiké" 

(política em geral) e "politikós" (dos cidadãos, pertencente aos cidadãos), que 

estenderam-se ao latim "politicus" e chegaram às línguas europeias modernas 
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através do francês "politique" que, em 1265 já era definida nesse idioma como 

"ciência dos Estados". 

 Política também pode ser definida como a capacidade do ser humano de criar 

diretrizes com o objetivo de organizar seu modo de vida. Essa palavra também faz 

menção a tudo que está vinculado ao Estado, ao governo e à administração 

pública com o objetivo final de administrar o patrimônio público e promover o bem 

público, isto é, o bem de todos. 

Para o ato de governar, uma característica fundamental é a capacidade de 

mediar conflitos entre as pessoas. Sendo assim, o político deve conduzir sua 

gestão de forma a mediar os conflitos existentes na sociedade de forma a 

encontrar uma saída que seja boa para todos. 

Surgimento da política 

O surgimento da política remonta à Grécia Antiga, e um dos grandes articuladores 

políticos desse período foi Aristóteles, que falava que a política era um mecanismo 

que tinha como fim último a felicidade dos homens. Uma definição mais moderna 

de política trabalha com a ideia de que a política é meramente o ato de buscar 

exercer o poder dentro de uma nação. 

 

Teoria de Rousseau e Platão sobre a desigualdade social 

 

A desigualdade segundo Rousseau 

 

 Rousseau acreditava que existiam dois tipos de desigualdade: A primeira, a 

desigualdade física ou natural, que é estabelecida pela força física, pela idade, 

saúde e até mesmo a qualidade do espírito e a segunda desigualdade era moral e 

política, que dependia de uma espécie de convenção e que era autorizada e 

consentida pela maioria dos homens. 

No livro Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os 

homens escrita por Rousseau, ele se preocupa em mostrar a desigualdade moral e 

política, pois para ele, é desnecessário se preocupar com a origem da desigualdade 

natural e física, pois a resposta é essa: é natural, e o que vem da natureza já está 

justificado. 
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No mesmo livro, diz que a desigualdade não pode ser estudada tendo como ponto 

de partida o momento então da humanidade. Também diz que para estudar a 

desigualdade moral e política, deve-se "ir até a essência do homem para julgar a 

sua condição atual" e deve-se fazer, sem atribuir ao homem primitivo, atributos do 

homem civilizado. Sem esse cuidado, a busca pela origem da desigualdade estaria 

distorcida. 

 

 

 

Desigualdade e o contrato social 

É, com efeito, o ponto capital da argumentação de Rousseau: a natureza não 

destinaria o homem primitivo à vida em sociedade. Durante milhares de séculos 

talvez, o homem viveu solitário e independente, e este estado era o elemento 

essencial de sua felicidade ou bem-estar. Portanto, só se distinguiria dos animais 

por sua maior inteligência, pela consciência de ser livre e não ser submetido a se 

desenvolver. Portanto, a liberdade do homem está cada vez mais ameaçada porque 

a desigualdade social é crescente. E procurar remediar esta situação será o objeto 

do Contrato Social 

O Contrato Social teria como objetivo tentar diminuir as desigualdades entre os 

homens após o arbítrio da instituição da propriedade. A natureza fez o homem livre. 

Mas a sociedade existe, “o homem nasceu livre e por toda parte se vê agrilhoado”. 

Ao injusto contrato em que o forte subjuga o fraco, é preciso substituir por um novo 

contrato que assegure a cada cidadão a proteção da comunidade e lhe permita 

vantagens da liberdade e da igualdade. 

 

Platão e a Justa Desigualdade 

 

No tempo de Platão (século V a.C), Atenas era uma cidade-Estado com significativas 

desigualdades sociais. Embora existisse uma democracia direta, era também uma 

democracia escravista, na qual o direito à cidadania restringia-se a cerca de 10% da 

população, ou seja, aos nascidos na cidade, do sexo masculino, adultos e livres. 

Estavam, portanto, excluídos os escravos, os estrangeiros, os menores de 18 anos e 

as mulheres. 



 

Havia três classes fundamentais na sociedade ateniense em termos das atribuições 

na polis: os magistrados, minoria, formada pelos governantes, encarregados de 

elaborar as leis e fazê-las cumprir; a dos artífices ou classe econômica, mais 

numerosa, representada pelos trabalhadores em geral (artesãos, lavradores, 

comerciantes, etc.) livres ou escravizados, responsáveis pelo provimento dos bens 

necessários à sobrevivência dos cidadãos; e a dos guerreiros, encarregados da 

defesa da cidade. 

Para Platão essa desigualdade de classes não é necessariamente um problema, 

desde que cada cidadão seja encaminhado para a função que está em conformidade 

com a sua natureza. Isso porque, para ele, cada um nasce mais preparado para 

exercer um determinado tipo de atividade. A cidade justa é aquela que se organiza 

pela justa medida, isto é, aquela em que cada um ocupa o lugar designado pela sua 

natureza. Nas palavras de Platão a cidade é “justa pelo fato de que cada uma das 

três ordens (classes) que a constituem cumpre sua função”. Em outras palavras: “É 

justo que aquele que, por natureza, é sapateiro fabrique sapatos e nada mais faça, 

que o construtor construa e, quanto aos outros, também sejam assim”. Se isso for 

assegurado, reinará a harmonia e a prosperidade. 

A noção que Platão tem de justiça é reforçada pela sua teoria da alma. Para ele, 

assim como na cidade, há três classes distintas, que organizavam a sociedade na 

atribuição da polis. 

I. MAGISTRADOS: formado pelos governantes que elaboram as leis. 

II. GUERREIROS: defender a cidade. 

III. ARTIFICES ou TRABALHADORES: (artesãos, lavradores e comerciantes) 

responsáveis pelo provimento dos bens necessários a sobrevivência da cidade. 

Segundo o filósofo ateniense não há desigualdade desde que cada cidadão seja 

encaminhado “educado” para sua função de acordo com a sua natureza (alma: 

racional, irascível ou concupiscente). 

A cidade justa é organizada pela justa medida, ou seja, onde cada cidadão ocupa 

seu lugar designado por sua natureza. 

 

Desigualdade social 

A desigualdade social é a diferença existente entre as diferentes classes sociais, 
levando-se em conta fatores econômicos, educacionais e culturais. É um mal que 
afeta todo o mundo, em especial os países que ainda encontram-se em vias de 
desenvolvimento. A desigualdade pode ser medida por faixas de renda, em que 



são consideradas as médias dos mais ricos em comparação às dos mais pobres. 
Também podem ser utilizados, como dados para o cálculo de desigualdade, 
fatores como o IDH, a escolarização, o acesso à cultura e o acesso a serviços 
básicos — como saúde, segurança, saneamento etc. 

 

 

A desigualdade social no Brasil 

A Desigualdade Social no Brasil é um problema que afeta grande parte da 
população brasileira, embora nos últimos anos ela tem diminuído. 

As regiões mais afetadas pelos problemas sociais são o Norte e o Nordeste do 
país, os quais apresentam os piores IDH's (Índice de Desenvolvimento Humano) 
do Brasil. 

Resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD-2011) e do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), apontam a diminuição da 
pobreza e, consequentemente, da desigualdade social. 

Assim, nos últimos anos 28 milhões de brasileiros saíram da pobreza absoluta e 
36 milhões entraram na classe média. 

Entretanto, estima-se que 16 milhões de pessoas ainda permanecem na pobreza 
extrema. 

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), as transferências do 
Programa Bolsa Família são responsáveis por 13% da redução da desigualdade 
no país. 

Causas e Consequências 
 

Embora o Brasil esteja entre os dez países com o PIB mais alto, é o oitavo país 
com o maior índice de desigualdade social e econômica do mundo. 

Segundo relatório de ONU (2010) as principais causas da desigualdade social 
são: 
Falta de acesso à educação de qualidade; 
Política fiscal injusta; 
Baixos salários; 
Dificuldade de acesso aos serviços básicos: saúde, transporte público e 
saneamento básico. 
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DESIGUALDADE SOCIAL EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 

Entenda o contexto: desigualdade social e corona vírus 
 

Em uma realidade em que a concentração das riquezas cresce cada vez mais nas 
mãos de um pequeno grupo de pessoas, em detrimento das milhares que vivem 
em situação de vulnerabilidade social, o Brasil não se diferencia do resto do 
mundo. Mas a dúvida que fica neste momento é: como será que a desigualdade 
social, a concentração das riquezas em tão poucas mãos, especialmente no Brasil 
(que é um dos países mais desiguais do mundo), se materializa em tempos de 
COVID-19? Como afeta os Direitos Humanos? 

Em um contexto tão peculiar como o que vivemos em meio à pandemia de corona 
vírus, quais possibilidades estão postas para que possamos efetivamente diminuir 
o abismo social entre as classes, com o propósito de pensar uma sociedade 
brasileira mais equânime, mais equilibrada? 

Veja esses dados recentes compilados pela Oxfam Brasil: 
Houve um aumento histórico no número de bilionários no mundo: um a cada dois 
dias entre março de 2016 e março de 2017. Atualmente são 2.043 bilionários. O 
Brasil ganhou 12 bilionários a mais no período, passando de 31 para 43 
Nove entre cada dez bilionários no mundo são homens 
A riqueza dos bilionários aumentou 13% ao ano, em média, desde 2010 – seis 
vezes mais rapidamente do que os salários pagos a trabalhadores, que tiveram 
aumento de apenas 2% por ano, na média, no mesmo período. Enquanto isso, 
mais da metade da população mundial vive com renda entre US$ 2 e US$ 10 por 
dia 
O patrimônio somado dos bilionários brasileiros chegou a R$ 549 bilhões em 2017, 
num crescimento de 13% em relação ao ano anterior. Ao mesmo tempo, os 50% 
mais pobres do país viram sua fatia da renda nacional ser reduzida ainda mais, de 
2,7% para 2% 
O Brasil tem hoje cinco bilionários com patrimônio equivalente ao da metade mais 
pobre da população brasileira 
Em meio à pandemia, esse cenário se torna ainda mais injustificável. Estamos, 
muito possivelmente, às vésperas de uma das crises econômicas mais agudas 
que o capitalismo mundial já experimentou, com danos difíceis de mensurar. 
Assim, não é difícil perceber que os efeitos da crise sobre as populações mais 
pobres tendem a ser ainda mais cruéis do que os efeitos sobre o “andar de cima”. 
Se é bem verdade que o coronavírus não escolhe quem vai infectar de acordo com 
a classe social, é bem verdade também que os efeitos sobre quem foi infectado 
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tende a variar muito sim, de acordo com a classe social a que pertence o 
indivíduo. 

Dados do Conselho Federal de Medicina de 2018 indicam que somente 532 dos 
5.570 municípios brasileiros têm leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Isso 
equivale a menos de 10% das cidades do país. E mais: dos quase 45 mil leitos de 
UTI à disposição no Brasil, menos da metade (49%) faz parte do Sistema único de 
Saúde (SUS). Os outros 51% pertencem à rede privada, destinada aos usuários 
de planos de saúdes e convênios.  
E por que isto é um problema? Simples: os usuários de planos de saúde 
respondem por apenas 23% da população. Ou seja: 23% da população tem à 
disposição 51% dos leitos de UTI do país, enquanto os outros 77%, usuários do 
SUS, dividem os 49% dos leitos restantes. 
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ATIVIDADES PROPOSTAS 

UNIDADE 2 
 

Responda às seguintes questões: 

 

1. A partir dos estudos realizados como você definiria a política? 

2. Explique qual o significado de política para Aristóteles;  

3. Explique o significado de política em nossa sociedade atual;  

4. Qual o significado de homem e seu estado de natureza segundo Thomas 

Hobbes;  

5. Relacione as palavras abaixo sobre os conceitos de Rousseau e de Platão 

sobre as desigualdades sociais, colocando (R) para Rousseau e (P) para Platão. 

( ) Para ele a igualdade de direitos e deveres perante a lei do Estado é um 

absurdo, já que os indivíduos não são iguais. 

(  ) Afirma que a origem da desigualdade social está diretamente ligada à relação 

de poder, estabelecida desde o princípio dos tempos. 

( ) Segundo ele, a desigualdade é um problema social, portanto, é dever da 

sociedade trabalhar para manter a igualdade de condições entre todas as 

pessoas. 

(  ) Sua teoria é de que as pessoas poderiam ser classificadas em três categorias: 

Os homens que governam, os guerreiros e os pobres. A partir daí ele justifica a 

desigualdade social como sendo natural. 

( ) Para ele o homem seria naturalmente bom – “o bom selvagem” , porém, é a 

própria sociedade que corrompe a virtude e conduz o ser humano aos vícios, às 

injustiças e às desigualdades sociais. 

 

 

 



6. Analise a imagem a seguir: 

 

A imagem representa uma situação social comum no Brasil, evidenciada através: 

(A) Da desigualdade social, pois as condições sociais e econômicas dos 

indivíduos são díspares. 

(B) Da diversidade social do povo brasileiro, já que os indivíduos são apenas 

diferentes e não superiores e inferiores. 

(C) Do choque cultural estabelecido pelo contato entre indivíduos de culturas 

diferentes, no qual ambos se estranham. 

(D) Da existência de uma visão etnocêntrica do mundo, que valoriza a cultura de 

consumo disseminada no mundo ocidental. 

(E) Da valorização do diálogo intercultural, em que é reconhecido o direito à 

diferença e a luta contra as formas de discriminação e desigualdade social. 

 

 

 

 

 

 

 



7. A partir da teoria sobre a desigualdade social de Rousseau, assinale a 
alternativa que representa aquilo que o filósofo pretende defender. 
 
(A) Que no estado natural existe apenas o direito de propriedade.    
 
(B) Que a desigualdade moral ou política é uma continuidade daquilo que já está 
presente no estado natural.    
 
(C) Que a desigualdade social é autorizada pela lei natural, ou seja, que a 
natureza não se encontra submetida à lei.    
 
(D) Que a desigualdade social é permitida pela lei natural e, portanto, o Estado 
não é responsável pelo conflito social.    
  
(E) Que há, na espécie humana, duas espécies de desigualdade: a primeira, 
natural, e a segunda, moral ou política.  
 
 

8.  A respeito da distribuição das pessoas em situação de pobreza no país, 

assinale a alternativa correta. 

(A) A pobreza está concentrada exclusivamente em estados da região norte e 

nordeste do país. 

(B) A maior parte das pessoas em situação de pobreza é encontrada em 

pequenas cidades e propriedades rurais isoladas. 

(C) A pobreza está concentrada em poucas cidades do país. Na maior parte dos 

municípios brasileiros, essa situação é inexistente. 

(D) Praticamente todos os municípios brasileiros, principalmente as periferias 

dos grandes centros metropolitanos, contam com pessoas abaixo da linha da 

pobreza. 

(E) Nas regiões sul, sudeste e litoral brasileiro, a questão da pobreza já foi 

superada, pois não há mais números significativos de pessoas em situação de 

pobreza. 

 

 



9. Relacione as palavras abaixo ao seu verdadeiro significado, colocando (A) 

para o verdadeiro significado de política e (B) para aquilo que não corresponde 

ao seu verdadeiro significado. 

(  ) O sistema político é uma forma de governo que engloba instituições políticas 

para governar uma Nação. 

(  ) O objetivo final da política é administrar o patrimônio público e promover 

o bem público, isto é, o bem de todos. 

(  ) A política é o nome que se dá para a capacidade do ser humano de criar 

diretrizes com o objetivo de organizar seu modo de vida. 

(  ) O político deve conduzir sua gestão de forma a mediar os conflitos existentes 

na sociedade de forma a encontrar uma saída que seja boa para todos. 

(  ) Política é meramente o ato de buscar exercer o poder dentro de uma nação, 

sempre levando em consideração apenas os interesses pessoais de cada 

político. 

 

10. Interprete a imagem abaixo, e redija um pequeno texto sobre as 

desigualdades sociais, apontando possíveis causas das desigualdades e 

possíveis soluções. 

  


