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PODER, POLÍTICA E ESTADO



PODER - possibilidade de exercer influência sobre a conduta de 
outrem em uma relação  social.

POLÍTICA - são meios pelos quais um sujeito ou grupo se organiza, 
exerce ou conquista o poder.

ESTADO - modo especifico de exercício do poder sobre uma 
sociedade.



• Sociólogo Max Weber - todas as relações sociais que estabelecemos
com indivíduos, instituições e coletividades são também relações de
poder, que podem se apresentar de maneira explicita ou não.

• Exemplos - relação pais e filho(a)s - poder reconhecido legalmente. E
o poder social - relação entre amigos.

• Na esfera pública a relação de poder é mais nítido - relação de classe
social, controle social, exercício da autoridade, poder dos governantes.
Essa forma de poder influencia a conduta coletiva de uma grande
quantidade de pessoas.

PODER   







Formas de Poder: são três: econômico, ideológico e político.

Econômico - posse de bens materiais e controle dos meios de 
produção - poder do patrão sobre o empregado.

Ideológico - ideias ou informações para influenciar comportamentos, 
através dos meios de comunicação e de educação sobre as pessoas.

Político - instrumentos e técnicas para influenciar a conduta alheia -
conquista do voto do eleitor.





• Norberto Bobbio - criação do consenso social de que aquele que 
detém o poder político pode fazer sua vontade sobre a coletividade.

Max Weber - poder legitimo quando a influência exercida é 
consentida por parte daqueles que se submetem a vontade do outro-
moradores de rua em relação a decisão da prefeitura.

Poder não legitimo - uso da força para a imposição da vontade 
política - Ditadura.





Weber  e os três tipos de dominação legítima.

A TRADICIONAL - baseada no poder de instituições e regras 
tradicionais de controle conduzidas por um individuo ou grupo de 
pessoas-relações feudais, patriarcalismo, coronelismo.

CARISMÁTICA - crença por parte dos dominados na existência de 
qualidade excepcionais em um determinado individuo- líderes 
religiosos e políticos.

RACIONAL-LEGAL - fundamentada em normas e regras aprovadas e 
aceitas por todos. Exemplo a Burocracia do Estado Moderno.









Política
• Na Grécia antiga política referia-se às questões relativas a vida da

cidade. Participar da política era uma atividade constitutiva do
cidadão.

• No século XVIII após as revoluções liberais , a política passou a
ser empregada para indicar as atividades relativas ao controle do
Estado.

• Max Weber - a prática política significa exercer um papel de
liderança no Estado, ou na luta pelo poder, a fim de controlar a
distribuição deste, seja entre estados ou entre grupos dentro do
Estado.





• Maquiavel a representação das três bases sociais ( Príncipe, aristocratas,
povo) confere ao Estado maior estabilidade, pois o conflito entre esses três
atores promove a busca pela boa legislação.

Estado

• Uma característica relevante do modelo de organização do Estado é a
Racionalização da gestão do poder, que se tornou possível com a separação
entre as esferas política e religiosa.

• Poder do Estado tem que ser amparado por uma máquina administrativa
burocrática.

• Formas de organização do Estado Moderno.





• A forma de governo é a maneira pela qual está instituída a relação entre 
governantes e governados.

• Formas de governo:

• Monarquia ( governo de um só) – Idade média – sec. XVIII .

• Aristocracia ( governo dos melhores)

• Democracia ( governo de muitos)

• República ( chefe de governo é eleito por tempo limitado – conquista da 
Revolução Francesa)





Presidencialismo e Parlamentarismo

• Presidencialismo – características

• Presidente eleito

• Presidente é chefe do Estado e de Governo

• Presidente escolhe seus membros e gestores

• Independência dos poderes



Parlamentarismo

Forte interação entre o poder executivo e legislativo .
Distinção chefe de Estado (Monarca ou presidente) e chefe de governo ( 
Chanceler ou primeiro ministro).

Parlamento que governa – que é formado pelo primeiro – ministro e demais 
ministros.

Primeiro ministro é eleito e depende da maioria parlamentar para governar.

Poder Executivo e Legislativo – é marcado pela responsabilidade ministerial 
e o direito de dissolução.

Responsabilidade Ministerial – demissão do governo em caso de retirada de 
confiança por parte do parlamento (Unicameral e bicameral).







Direito de dissolução – direito de dissolver o parlamento e convocar novas 
eleições  - a força do 1 ministro contra o parlamento – evitar manipulação política

• Formas de participação política – partidos e sistemas eleitorais.

• Partidos Políticos – são organizações baseadas em uniões voluntárias
para influenciar ou conquistar o poder do Estado.

• Sociologicamente – são estruturas fundadas na ideologia da
representação política.

• Juridicamente – são organizações de direito privado que congregam
cidadãos com afinidades ideológicas e políticas.

• Sistemas dos partidos políticos – monopartidário (PCC – PCURSS);
bipartidário (ARENA X MDB) e o multipartidário – vários partidos.





• Legislação eleitoral – disciplina de regras pelas quais os 
representantes são escolhidos.

• Poder executivo – mais votado – majoritária.

• Poder legislativo – eleição proporcional – o voto vai para o partido ou 
frente partidária, mediante aplicação do coeficiente eleitoral.

• As principais características dos Estados Modernos.

• Estado Absolutista

• Estado Liberal



Estado Nazifascista

Estado Socialista

Estado de bem estar social

Estado neoliberal


