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A Teoria do Direito Divino de Governar 
As influências de Platão e Aristóteles foram marcantes, na reflexão política 

tanto na antiguidade quanto na Idade Média. A ideia de que a política tem como 
objetivo o bem comum, que em Platão seria a justiça e em Aristóteles a vida boa e 
feliz, orientou grande parte da reflexão política até hoje. Entre os filósofos antigos, 
como Cícero e Sêneca, a teoria política privilegiava a formação do bom príncipe, 
educado de acordo com as virtudes necessárias ao bom desempenho da função 
administrativa (embora na prática essa teoria tenha se revelado muitas vezes 
catastrófica). 

Na Idade Média, com o desenvolvimento do cristianismo e o esfacelamento 
do Império Romano, a Igreja se consolidou, primeiramente, como um poder 
extrapolítico. Santo Agostinho, por exemplo, separava a Cidade de Deus, a 
comunidade Cristã, da Cidade dos Homens, a comunidade política. 

Mas depois, ao longo da Idade Média e em parte da Idade Moderna, ocorreu 
uma aliança entre o poder eclesiástico e o poder político. E como a igreja Cristã 
entendia que todo poder pertencesse a Deus, surgiu a ideia de que os governantes 
seriam representantes de Deus na terra. O rei passou então, a ter o direito divino de 
governar. 

Assim, embora a relação entre poder temporal dos reis e o poder espiritual da 
igreja tenha sido um grande problema durante a Idade Média, de uma forma geral 
persistiu a ideia de que o governante era o representante de Deus aliada à ideia de 
monarquia como a forma política mais natural e mais adequada à realização do bem 
comum. Os principais defensores da teoria do direito divino de governar, dos reis 
seriam Jean Bodin e Jacques Bossuet 

 
Maquiavel 

O Realismo Político 
 
Maquiavel observou, porém, que havia uma distância entre o ideal e o real em 

relação a política de sua época. Por isso escreveu o livro o Príncipe, com o propósito 
de tratar da política tal como ela se dá, ou seja, sem pretender fazer uma teoria 
política ideal, mas, ao contrário, compreender e esclarecer os princípios da política 
real. Dessa forma, ele se afastou da concepção da idealizada política. 

Maquiavel centrou a sua reflexão na constatação de que o poder político tem 
como função regular as lutas e tensões entre as classes sociais, que, conforme ele, 
eram basicamente duas: a classe dos poderosos e a do povo. Essas lutas e tensões 
existiriam sempre, de tal forma que seria uma ilusão buscar um bem comum para 
todos. 

Mas, se a política não tem como objetivo o bem comum, qual seria seu 
objetivo então? 

Maquiavel respondeu: a política tem como objetivo a manutenção do poder. 
E, para manter o poder, o governante deve lutar com todas as armas possíveis, 
ficando sempre atento às correlações de forças que mostram a cada instante. 



Isso significa que a ação política não cabe nos limites do juízo moral. O 
governante deve fazer aquilo que, a cada momento, se mostra interessante para 
conservar seu poder. Não se trata, portanto, de uma decisão moral, mas sim de uma 
decisão que atende à lógica do poder. É por isso que, para Maquiavel, os fins 
justificam os meios. Ele se pergunta: 

 
É melhor ser amado que ser temido ou contrário? Responder-se-á que se desejaria ser uma e 

outra coisa; mas, como é difícil casá-las, é muito mais seguro ser temido que amado, quando se haja 
de optar por uma das alternativas 

MAQUIAVEL, Nicolau. 
O Príncipe, p108 

Em o Príncipe, Maquiavel faz uma análise objetiva, não moral dos atos de 
diversos governantes, procurando mostrar em que momentos as suas opções 
políticas foram interessantes para a manutenção do poder. Deve-se a essa 
franqueza despudorada maquiaveliana o uso do termo maquiavélico, que passou a 
designar o comportamento “moral”, “desleal”. 

Mas o que se deve reter do pensamento do Maquiavel é que ele inaugura um 
novo patamar da reflexão política, que procura compreender e descrever a ação 
política tal como ela se dá realmente. Esse é o mérito de Maquiavel: ter 
compreendido que a política, no início da Idade Moderna, se desvinculava das 
esferas moral e da religião, constituindo-se em uma esfera autônoma. 

Regimes Políticos 
As relações entre sociedade civil e Estado 

        Na linguagem comum moderna tornou-se comum estabelecer a 
contraposição: sociedade civil versus Estado. 

        Nessa contraposição, o Estado costuma ser compreendido como a 
instituição que exerce o poder coercitivo (força), por intermédio de suas diversas 
funções, tanto na administração pública como no judiciário e legislativo. 

      Por sua vez, a sociedade civil costuma ser definida como o largo campo 
das relações sociais que se desenvolvem fora do poder institucional do Estado. 
Fazem parte do sociedade civil por exemplo, os sindicatos, as empresas, as escolas, 
as igrejas, os clubes, os movimentos populares, as associações culturais. 

     O relacionamento entre os membros da sociedade civil provoca o 
surgimento das mais diversas questões econômicas, ideológicas, culturais etc. 
Questões que muitas vezes, criam conflitos entre pessoas ou grupos. Em face 
desses conflitos, o Estado é chamado a intervir. 

       Nas relações entre Estado e sociedade civil, os partidos políticos 
desempenham uma função importante: podem atuar como ponte entre sociedade 
civil e o Estado, pois não pertencem, por inteiro, nem ao Estado nem à sociedade 
civil. Assim, cabe aos partidos políticos captar desejos, aspirações da sociedade 
civil, e encaminhá-los para o campo da decisão política do Estado. 

Conforme a época e o lugar, o tipo de relacionamento entre Estado e 
sociedade civil varia bastante. Assim, as relações entre governantes e governados 
podem tender tanto para um esquema fechado, caracterizado pela opressão e 
autoritarismo do Estado sobre a sociedade, como para um esquema aberto, 
evidenciado, pela maior participação política da sociedade nas questões do Estado e 
pelo respeito que o poder público confere aos direitos individuais e coletivos. 

Regime Político é justamente o modo característico pelo qual o Estado se 
relaciona com a sociedade civil. 

Na linguagem política atual, os regimes políticos são classificados em dois 
tipos fundamentais: democracia e ditadura. 



•  Democracia: A participação Política do Povo. 
Democracia é uma palavra de origem grega que significa poder do povo 

(demo, "povo"; cracia, "poder"). 
Foi a antiga cidade grega de Atenas que deixou o mundo ocidental uma das 

mais citadas referências do regime democrático. Em Atenas, os cidadãos (pequena 
parcela da população ateniense) participavam diretamente das assembleias e 
decidiam os rumos políticos da cidade. Havia portanto em Atenas, uma democracia 
direta. 

   Em nossa época, democracia direta praticamente não existe mais. Os 
Estados foram ficando, com o tempo, muito complexos, os territórios extensos e as 
populações numerosas. Tornou-se inviável a proposta de os próprios cidadãos 
exercerem diretamente o poder. Assim, a democracia deixou de ser o governo direto 
do povo. O que encontramos atualmente, é a democracia representativa, em que os 
cidadão elegem seus representantes políticos para o governo do Estado. 

        O ideal de democracia representativa é ser o governo do representantes 
do povo. Representantes que deveriam exercer o poder pelo povo e para o povo. 
Nos dias de hoje, um Estado costuma ser considerado democrático, quando 
apresenta as seguintes características:  

• Participação política do povo- O povo exerce o direito de participar das 
decisões políticas elegendo seus representantes no poder público. Geralmente essa 
participação é garantida através do direito do voto direto e secreto, em eleições 
periódicas. Existem ainda, outras formas de manifestação política do povo: o 
plebiscito, o referendo, as reuniões populares (passeatas, associações em praça 
pública etc.). 

• Divisão funcional do poder político- O poder político do Estado não fica 
concentrado num único órgão. Ao contrário, apresenta-se dividido em vários órgãos, 
que se agrupam em torno das seguintes funções típicas: função legislativa 
(elaboração das leis); função executiva (execução das leis pela administração 
pública); função jurisdicional (aplicação das leis e distribuição da justiça). Nos 
regimes democráticos, deve existir independência e harmonia entre os poderes 
legislativo, executivo e judiciário. 

• Vigência do Estado de direito- O poder político é exercido dentro dos 
limites traçados pela lei a todos imposta. A lei, assim subordina tanto o Estado como 
a sociedade. Onde vigora o Estado de direito, o cidadão respeita o estado. Mas o 
Estado também, respeita o cidadão, como por exemplo, o direito à liberdade fé 
pensamento, expressão, associação, imprensa, locomoção etc. Na democracia,  

O governo deve ser de muitos para resistir à imposição de poucos, e o poder 
deve ser limitado pela normas para evitar o arbítrio discricionário de quem exerce. o 
reconhecimento destas regras tem como objetivo conseguir na vida coletiva o salto 
qualitativo da passagem do reino da violência para o reino da não-violência, através 
da domesticação do poder pelo direito. 

LAFER, Celso. Trecho do discurso proferido na abertura da 47ª Assembleia Geral da Onu. O 
Estado de São Paulo, 22 set.1992 
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