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O PODER DA POLÍTICA

 Você já viveu alguma situação em que precisou

fazer algo por determinação de alguém?

 Em todos os lugares, há pessoas ou regras que

dizem o que se pode fazer ou como se deve

fazer algo.

 Nas relações entre os seres humanos, nem

sempre é possível fazer somente aquilo que se

deseja.

 Viver em sociedade não é fácil.

 Para viver em sociedade, é preciso saber ser

político.



1. Poderes

 Superpoderes – capacidade de fazer algo  que 
outras pessoas comuns não podem fazer.

 Poder a capacidade de realizar algo, de agir.

 Todas as pessoas tem poder, não precisa ser um 
super-herói para ter poderes.

 O chefe de uma empresa comanda os 
funcionários;

 General do exército tem poder sobre os 
soldados...



1.1. Exemplos de poderes

Poder físico

 refere-se à capacidade de movimentar ou mexer

em algo.

 Disposição física que alguém tem para fazer algo.

 Pode ser identificado quando uma pessoa exerce

um domínio sobre a outra.

Poder aquisitivo

 é a capacidade de adquirir bens para si.

Poder social

 a capacidade de agir e influenciar as pessoas na

sociedade.
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 Existem diversas outras formas de poder, 

uma vez que são as diversas  as 

capacidades humanas.

 Em diversos momentos da vida, se ganha  

e se perde determinados poderes.

 À medida que o tempo passa, as 

capacidades, as habilidades, o contexto 

social e, consequentemente, os poderes 

de uma pessoa se transformam.



2. Uma volta às origens

 A noção de política se refere a relações

de poder.

 É por meio da política que se regula

aquilo que se pode ou não ser feito ao

viver em sociedade.

 Política

 Vem da palavra grega 

pólis = organização das cidades gregas.



Grécia Antiga, as cidades:

 As pessoas viviam em cidades
que eram independentes 

uma das outras;
 Possuindo suas próprias leis,

costumes, crenças;
 Possuía seu próprio sistema 

de governo;

Diante da diversidade de formas de organização 
política, os pensadores gregos, refletiram 

também sobre a melhor forma de
administrar e governar a cidade.

Atenas – regime democrático;

Esparta – monarquia.
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2.1. Qual é o objetivo da política?

 Para Aristóteles, a política é uma extensão da ética:

 A ética estuda a melhor forma de viver no plano

individual e nas relações diretas com as pessoas;

 A política, estuda a melhor forma de se viver em

comunidade, no que toca às relações sociais que

são estabelecidas.

 Segundo Aristóteles, a ética tem como objetivo a boa

vida, isto é, a felicidade do indivíduo, visando ao bem

humano e à felicidade para toda a sociedade.

Ética e política não podem ser separadas,

para Aristóteles.
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Aristóteles  afirmava:

 A política é algo natural aos seres humanos.

 As pessoas foram feitas para viver em 

sociedade, juntas.

 As ações humanas têm o propósito, um 

objetivo a ser alcançado.
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 Um dos objetivos da organização política é viver 

bem, deve haver amizade.

 O bem viver humano é definido como a 

felicidade, que consiste promover e desenvolver 

as virtudes

Sabedoria, justiça, coragem, honestidade 

e demais qualidades virtuosas

 Dessa forma, a política, que deve estar baseada

no sentimento de amizade, tem como função

promover o bem de todos moradores da cidade,

ou seja, promover a virtude.



Política para Aristóteles...

 Arte de governar um cidade para a

promoção de bem e desenvolvimento da

virtude de todos.

 Uma cidade é administrada por um

governante que visa apenas ao bem de

grupos particulares, por isso considera

corrompida essa forma de política.
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3. Vale tudo!

Aristóteles

 política é a arte 

de promover a 

bem e a virtude 

na sociedade.

Maquiavel

 política é a 

habilidade de 

dominar e de 

permanecer no 

poder.



MAQUIAVEL

 Filósofo que nasceu na região onde

 hoje é a Itália;

 Constituída por pequenos territórios.

 Cada um governado por duas próprias leis.

 Guerreavam entre si pelo domínio da região

 Marcada pela mudanças nos governos, 

ocasionadas por tomadas de poder.



Livro “O Príncipe”.



Maquiavel concebeu sua obra no 

Renascimento

 Idade Média: cultura, política arte, ética e a 

ciência embasavam na concepção cristã.

 No Renascimento, buscava-se o entendimento

desses assuntos mediante o ponto de vista

humano.

 Maquiavel nasceu na cidade de Florença.



 Uma das principais novidades apresentadas 

pela obra O Príncipe no panorama 

 da filosofia política

Ter abordado a atuação dos governantes como 

realmente ela acontecia,

O pensador entendia a política como uma disputa 

para alcançar o poder e permanecer nele.

Segundo sua concepção, para que isso 

ocorra, o governante pode (e deve) fazer o 

que for necessário, ainda que suas ações não 

sejam corretas do ponto de vista ÉTICO.



O PRÍNCIPE

 Descreve as qualidades e ações 

necessárias para que um governante se 

mantenha no poder.

 Dois conceitos se destacam na obra de 

Maquiavel como determinantes para 

que um príncipe mantenha-se no poder: 

a fortuna e a virtú.



FORTUNA

Tradição romana

 Era a deusa 

mitológica do 

acaso, da sorte 

(boa ou má) e 

também do 

destino.

Maquiavel

 Como força 

natural, o acaso, 

aquilo que 

acontece de 

forma 

inesperada para 

todas as 

pessoas.
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VIRTÚ

 Palavra italiana para virtude.

 No contexto da obra de Maquiavel – a
capacidade de agir adequadamente em
cada situação.

 Um príncipe ou governante – deve possuir
a virtú para agir da melhor forma diante
das situações que a fortuna lhe impõe.

 Se a fortuna é comparada a um rio
violento, a virtú é exatamente a
capacidade de agir para que os estragos
de alagamento sejam os menores possíveis.



 Para Maquiavel, é interessante que um

governante saiba parecer honesto e

virtuoso, mas isso não significa que ele o seja

de fato.

 O importante é saber o que fazer em cada

momento: a hora de cumprir a palavra e a

hora de trair um aliado; a hora de ser

generoso com seu povo e a hora de atuar

como carrasco dele.

 A virtú á a capacidade de se adequar a

qualquer situação.



3.1. Os fins justificam os meios

 Em O Príncipe, Maquiavel não descreve o

que um governante deve fazer para governar

bem seu povo, mas o que ele deve fazer

para se manter no poder.

 Sob “Os fins justificam os meios”, o

governante é dado o direito de fazer o que

for preciso pra conservar ou aumentar seu

poder.



 Isso significa que não é necessário agir

com ética e sim conforme exigido pelo

contexto político, a fim de alcançar e de

manter o poder.

 “Maquiavélico” – conjunto de princípios

que ditam quais – refere exatamente a

uma pessoa que não hesita em recorrer

a qualquer artifício para atingir seu

objetivo.



Maquiavel dá alguns conselhos ao 

príncipe que podem parecer pouco 

corretos:

É melhor ser amado ou temido?

 Se o objetivo é se manter no poder, Maquiavel
aconselha ao príncipe conquistar, simultaneamente, o
amor e o temor de seu povo.

 Na impossibilidade de possuir a ambos, o melhor
constituiria ser temido;

 Maquiavel argumenta que os seres humanos mudam
de ideia constantemente; logo é fácil que o povo ame
o príncipe em tempos de fartura, mas se volte contra
ele em períodos de necessidade.

 Temido , a possibilidade de a população se revoltar ou
de atuar de maneira contrária aos interesses do
governo será menor – receio das punições.



Maquiavel dá alguns conselhos ao 

príncipe que podem parecer pouco 
corretos:

Um príncipe pode descumprir a palavra dada?

 Maquiavel chama atenção para a 
importância de um príncipe parecer sempre 
honesto, se tiver fama de infiel, passará a ser 

odiado.

Corre o risco de perder seu poder

Mais importante do que ser bom de fato é 
parecer ser bom.

A fama do príncipe é mais importante do que 
sua real personalidade ou caráter.



 Maquiavel afirma:

se todos seres humanos fossem bons, não haveria 
necessidade de que o príncipe descumprisse sua 

palavra.

 A obra de Maquiavel foi concebida em um contexto
bastante distinto:

marcado por  grande instabilidade, era necessário 
que um príncipe governasse com rigor, a fim de 

assegurar a estabilidade social e a integridade  do 
território sob seu controle.

 A importância de o governante recorrer a todos os
recursos que estiverem ao seu alcance para consolidar
o poder.



Aspectos apresentados em O Príncipe

 Sede de poder dos seres humanos.

 Mesmo que haja o consenso de que o

ideal da política é o bem coletivo, é

preciso levar em conta que o universo

político, na prática, sempre envolve o

jogo de interesses, no qual há pessoas

que sempre desejam obter mais poder.



4. O que dá poder ao poder?

 Michel Foucault (1926 – 1984)

 Critica o conceito tradicional de que a

política é exercida somente pelos

governantes de um Estado.

 Ele demonstra que, para legitimar o poder

de um governante, é necessária uma

estrutura na qual todas as pessoas e

instituições sociais estejam envolvidas.

Para refletir p. 13; 14 e 15.



4.1. Estamos sendo observados

 Para Foucault, a ascensão da

burguesia e a industrialização são

marcos para que possamos entender

essa estrutura de poder.

p. 15.



4.2. Somos todos políticos

 Em todas as situações da vida, existem

relações de poder entre as pessoas

Família

Seus responsáveis 

tem poder de 

decidir por você

Restaurante

Cliente tem o poder 

de pedir algo

Uma empresa

Um chefe tem poder 

de solicitar realização 

de uma tarefa



Em cada uma das relações que 

se estabelecem na vida social, 

as pessoas exercem o que 

Foucault chama de 

micropoderes. 

E é a forma como esses poderes 

se organizam que estrutura a 

microfísica do poder.

Foucault chama atenção para o fato de que, em 

todas as relações sociais, estabelecem-se relações de 

poder e, dessa forma, há também política.

Política – conjunto de relações de poder dentro de 

uma determinada instituição social e, portanto, possui 

diversos níveis.

É possível falar da política de uma escola ou de uma 

loja, do bairro e até mesmo da casa onde se vive.

Ver quadro p.17



 Quanto mais pessoas são influenciadas por uma
decisão, maior é o poder que esta decisão tem.

 Uma pessoa participa de várias esferas diferentes
da política: dentro de casa, em sua vida prática,
na escola ou no trabalho, está submetida à
política da cidade em que vive, do estado e do
país em que se localiza.

 A cidade, ainda, é influenciada pela política
internacional, das relações do seu país com os
outros.

 Um indivíduo participa de todas as esferas
políticas e pode, em uma delas, estar em situação
de poder maior e, em outras, menor.



 É importante perceber que nenhum sujeito,

vivendo em sociedade, pode fugir da

política: todos a exercem a todo momento e

são, também, influenciados por ela.

 Foucault chama atenção para o fato de que

nem sempre os micropoderes são exercidos

de forma consciente e libertadora.

 Ao contrário, muitas vezes, o poder é

exercido como forma de repressão ao outro.



 Micropoder de forma repressiva: 

 age para desmoralizar alguém pela cor 

da pele, pelo país ou região em que 

nasceu, pela classe social, pelo gênero, 

pela orientação sexual ou por qualquer 

prática desse indivíduo.



5. O poder em rede

Aristóteles
Política é entendida

como o governo do
Estado para a
promoção das virtudes
e, consequentemente,
da vida feliz em
sociedade

Maquiavel

 A política consiste 

em conquistar e 

manter o poder 

sobre o território

Essas duas teorias dão o foco ao que podemos chamar 

de macropolítica ( o governo de um Estado) em 

comparação à ideia de micropoderes de Foucault, na 

qual política permearia todas as relações sociais.



Aristóteles

 O governante: tem a 

responsabilidade de 

conduzir seu povo à 

virtude.

O Príncipe, segundo 

política de Maquiavel

 O governante: é

responsável pelas

decisões que o

mantêm ou o tiram do

poder.

Foucault

Todos são responsáveis por exercer e 

propagar o discurso de poder 

dominante ou, ao contrário, de tentar 

modificá-lo.

Um ponto é comum: 

aquele que exerce o poder deve agir 

com responsabilidade.



 A política é uma relação de forças e que todos

possuem poder de ação e de transformação

social.

 Dessa forma, se todos possuem algum poder,

todos devem possuir também responsabilidade

no momento em que exercem.

 Ao viver em sociedade, é impossível fugir da

política, mas é possível fazê-la com mais

consciência, de forma a criar o mundo em que

se quer viver.


