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AULA N° 1

Política e Poder: que “coisas” são essas?

PRIMEIRAS PALAVRAS...

Os atos políticos e as ações do Estado fazem parte do nosso cotidiano,
mesmo quando não nos damos conta disso. É somente através da
atuação política que, efetivamente, assumimos o nosso papel na
sociedade. Entretanto, quando ouvimos a palavra política, quase
sempre a associamos à corrupção e à falta de ética de muitos dos
nossos governantes. Embora a corrupção e a falta de ética também se
façam presentes nas ações políticas, elas não explicam o que é, de fato,
a Política. Compreendê-la a partir de referências negativas significa
reduzir seu significado, contribuindo, dessa forma, para justificar nossa
omissão e nossa recusa à participação nos assuntos públicos. Nesta
aula, você está convidado(a) a pensar, sob o ponto de vista da Sociologia, sobre a política e o
poder, com o objetivo de ampliar a concepção que possuímos acerca desses dois fenômenos
tipicamente sociais e, assim, refletirmos criticamente a realidade sociopolítica que nos envolve.
AS IDEIAS DE POLÍTICA E DE PODER

Ao pensarmos a política por meio do conhecimento sociológico, logo perceberemos que o
seu significado vai muito além daquele presente no senso comum. Para a Sociologia, a política
tem a ver com o exercício de alguma forma de poder na sociedade. Isso nos permite afirmar, de
início, que ela diz respeito às relações sociais de poder que ocorrem nas interações que os
indivíduos estabelecem entre si no interior de uma dada sociedade. Mas espere um pouco: se o
terreno da política é aquele onde se desenrolam as relações de poder, o que é poder?

PODER,

segundo Max Weber – um dos fundadores da Sociologia – é a
capacidade de impor a própria vontade em uma relação social, mesmo contra a
resistência dos outros. Para Michel Foucault – importante filósofo francês – o
poder permeia todas as práticas da vida cotidiana, estando espalhado por toda
a sociedade. Na visão deste filósofo, ninguém é titular exclusivo do poder.
Todos exercem poder e também sofrem seus efeitos.

APROFUNDANDO NOSSA DISCUSSÃO

Vimos anteriormente que a política está intimamente atrelada às relações de poder que se
desenrolam na sociedade. Vimos também, com a ajuda do sociólogo alemão Max Weber,
particularmente, que o poder é capacidade de exercer a própria vontade mesmo contra a vontade
dos outros. Isso nos ajuda a compreender melhor a amplitude do entendimento do que é a
política, pois se esta tem a ver com relações de poder, é porque está inserida em jogos de
interesses com a finalidade de conseguir decisões. Assim:
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Diante do que foi apresentado, podemos acrescentar, a partir da perspectiva sociológica,
que a política não se resume ao processo eleitoral, nem tampouco aos políticos profissionais que
elegemos, já que ela é uma prática social que envolve relações de poder, de interesses e de
tomadas de decisões entre indivíduos e grupos de indivíduos no âmbito de uma dada sociedade.
Desse modo, SOMOS TODOS SERES POLÍTICOS.
Contudo, precisamos deixar claro que a política não se ocupa de todos os interesses e
processos decisórios que ocorrem na vida social, mas somente daqueles que afetam, de alguma
forma, o conjunto da sociedade. Nesses termos, no interior da sociedade, há processos políticos
microssociais e processos políticos macrossociais.

PROCESSOS POLÍTICOS MICROSSOCIAIS
Não dizem respeito, em tese, à totalidade da vida pública, embora
sejam perpassados por relações de poder. Podem, contudo, refletir as
estruturas políticas, de mando e de submissão, de uma determinada
sociedade.

PROCESSOS POLÍTICOS MACROSSOCIAIS
Estão relacionados diretamente às
estruturas políticas, de mando e de
submissão, de uma dada sociedade. Os
indivíduos
podem
se
organizar
coletivamente e tentar mudar as situações
de poder que os envolve.
Por fim, a política tem relação com as seguintes perguntas: a) quem manda?; b) por que
manda?; c) como manda?. Ademais, a política, do ponto de vista sociológico, tem natureza
pública, buscando refletir sobre como as estruturas de poder de uma sociedade se refletem na
vida dos indivíduos, e como estes transformam essas mesmas estruturas de poder.

PARA PESQUISAR E APROFUNDAR O CONHECIMENTO...



Com o objetivo de ampliar o conhecimento, seguem algumas indicações de leitura:

1. BOMENY, Helena; FREIRE-MEDEIROS, Bianca. Tempos
modernos, tempos de Sociologia. São Paulo: Editora do
Brasil, 2010. (Ver Capítulo 8 – As muitas faces do poder).
2. BRYM, Robert; et al. Sociologia: sua bússola para um novo
mundo. São Paulo: Cengage Learning, 2008. (Ver Capítulo
10 – Política)
3. CHAUI, Marilena. Iniciação à Filosofia. São Paulo: Ática,
2010. (Ver Unidade XII – A política).
4. RIBEIRO, João Ubaldo. Política: quem manda, por que
manda, como manda. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
1998. (Ver Capítulos 1 e 2 – Que coisa é a Política e Como a
Política interessa a todos e a cada um, respectivamente).
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