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Tema: Cultura Política e Movimentos Sociais.

Objetivo: Compreender a importância dos movimentos sociais para o desenvolvimento da
comunidade.

 Política.

 Política e Democracia.

 Política, Poder e Filosofia.

 Movimentos Sociais

 Atividades de Fixação.
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• TA POLITIKA (Política): palavra grega, derivada de
polis.

• POLIS: Cidade.

• POLITIKOS: Cidadãos - homens nascidos no solo da
Cidade, livres e iguais, portadores de dois direitos
inquestionáveis:

1. Isonomia: Iigualdade perante a lei

2. Isegoria: Direito de expor e discutir em público
opiniões sobre ações que a Cidade deve ou não
deve realizar.

• Política: Arte de governar, de gerir o destino da
cidade.

Política
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• Democracia: Regime político em
que todos os cidadãos elegíveis
participam, através de
representantes eleitos, na
proposta, no desenvolvimento e
na criação de leis.

• Exercem o poder através do
sufrágio universal.

Política e Democracia
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• O poder NÃO PERTENCE aos ocupantes do
governo. É sempre um “lugar vazio”, que os
cidadãos, periodicamente, preenchem com
um representante; podendo revogar seu
mandato se não cumprir o que lhe foi
delegado.

• OPOSIÇÃO E MAIORIA (GOVERNO):

1. A sociedade não é uma comunidade una
e indivisa; ao contrário, está internamente
dividida; sendo as decisões fruto das
discussões entre as partes (PARTIDOS).

2. A Democracia é a única forma política
que considera o conflito legítimo e legal.

Política e Democracia
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• Rotatividade: significa tornar o
poder na democracia o “lugar vazio”
por excelência, sem privilégio de um
grupo ou classe.

1. Todos os setores da sociedade
devem ser legitimamente
representados.

2. Adversários políticos não são
"inimigos", mas opositores.

Política e Democracia



7

• Análise filosófica da relação entre:

1. Os cidadãos e a Sociedade.

2. As formas de poder e as condições
em que este se exerce.

3. Os Sistemas de Governo.

4. Natureza, validade e justificação
das decisões políticas.

A Filosofia Política
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• A política permeia todos os aspectos da sociedade.

• Na conversa diária, usamos a palavra política de diversas
formas.

• Sugerimos a alguém que seja "mais político" na sua maneira
de agir.

• Referimo-nos à "política" da empresa, da escola, da Igreja,
enquanto formas de exercício do poder interno.

• Podemos falar ainda do caráter político de um livro de
literatura, ou da arte em geral.

• Politicagem: Falsa política em que predominam os interesses
particulares sobre os coletivos.

Cultura Política
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• Poder: A capacidade ou
possibilidade de agir e produzir
efeitos desejados sobre
indivíduos ou grupos humanos.

• O poder supõe dois polos:

1. Quem exerce o poder.

2. Aquele sobre o qual o poder é
exercido.

Política e Poder
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• Para que alguém exerça o poder, é preciso que tenha força.

• Força: Instrumento para o exercício do poder. Mas não
estamos falando de força física, coerção, violência.

• Se, numa democracia, um partido tem peso político, é
porque tem força para mobilizar um certo número de
eleitores.

• Se um sindicato tem peso político, é porque tem força para
deflagrar uma greve.

• Força é, portanto, a canalização da potência, é a sua
determinação.

Poder e Força
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• O poder do Estado precisa ser legítimo: Ter o consentimento
daqueles que obedecem.

• O poder, então, é uma relação. Abaixo, algumas formas de
legitimar o poder:

1. Estados teocráticos: O poder considerado legítimo vem da
vontade de Deus.

2. Monarquias hereditárias: O poder é legitimado pela força da
tradição e transmitido de geração em geração.

3. Governos aristocráticos: Apenas os melhores podem ter
funções de mando.

4. Democracia: Poder vem do consenso e da vontade do povo.

Poder legítimo
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• Michel Foucault, filósofo francês: O poder não se encontra
centralizado, mas dissolvido na sociedade.

• As antigas monarquias concentravam o poder nas mãos do rei. Com
a Revolução Industrial (Séculos XVIII e XIX) e início do Capitalismo,
o controle passou a ser feito: pela escola, pela indústria, pelos
quartéis, pelas prisões, pelos hospitais e pelos hospícios.

• Essas instituições são casas de confinamento que:

1. MODELAM o comportamento dos indivíduos (Escola e Quartel).

2. CONTROLAM para que sejam produtivos (Fábrica).

3. CORRIGEM aqueles que não se enquadram às normas sociais
(Cadeia e Hospício) ou cujos corpos não aguentam a alta produção
devido a doenças (Hospitais).

Política, Poder e Filosofia



MOVIMENTOS SOCIAIS
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• Os Movimentos Sociais, direta ou indiretamente,
limitam o poder do Estado:

1. Indivíduos e grupos organizam-se em associações,
movimentos sociais e populares.

2. Classes se organizam em sindicatos e partidos.

• Movimento Social: Forma de expressão da sociedade
civil, por meio da qual os cidadãos buscam, em ações
coletivas, alcançar diversos tipos de mudanças na
sociedade. Isso acontece por meio de debates
políticos e manifestações.

• Os movimentos sociais são uma estratégia de
resistência e luta perante as desigualdades,
buscando inclusão social.

MOVIMENTOS SOCIAIS

14



15

1. Ideologia: Base de pensamento que reúne os
cidadãos em torno de um objetivo em comum.

2. Projeto: Objetivo e reivindicação do grupo.

3. Hierarquia: Pode ser centralizada ou descentralizada,
apresentando um ou mais líderes.

• É importante que os movimentos sociais tenham
uma “cara”; principalmente para a abertura de
diálogo com o Estado.

CARACTERISTICAS DOS MOVIMENTOS SOCIAIS
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1. Movimentos reivindicatórios: lançam mão da
pressão pública para forçar instituições a
modificar dispositivos e instrumentos legais
buscando favorecer seus objetivos.

2. Movimentos políticos: buscam influenciar a
população a participar diretamente das
decisões políticas, com o objetivo de garantir
transformações na sociedade em que estão
inseridos.

3. Movimentos de classe: Tem como objetivo
alterar a organização social e, também, as
relações entre as diferentes camadas da
sociedade.

TIPOS DE MOVIMENTOS SOCIAIS
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• Brasil: Os movimentos sociais brasileiros
ganharam mais importância a partir da década de
1960, quando surgiram os primeiros movimentos
de luta contra a política vigente.

• Os principais movimentos sociais no Brasil:

1. Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST).

2. Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MSTS).

3. Movimentos em defesa dos índios, negros e das
mulheres.

TIPOS DE MOVIMENTOS SOCIAIS NO BRASIL
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1. Qual o conceito de Política? (Marque a alternativa correta)

A. ( ) Arte de governar, de gerir o destino da cidade.

B. ( ) Arte de não governar, ou gerir o destino da cidade.

C. ( ) Governo exercido pelos reis por força da tradição.

D. ( ) Governo exercido pelas melhores famílias da cidade.

E. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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2. Qual o conceito de Politicagem(Marque a alternativa correta)

A. ( ) Arte de governar, de gerir o destino da cidade.

B. ( ) Falsa política em que predominam os interesses particulares sobre os coletivos.

C. ( ) Governo exercido pelos reis por força da tradição.

D. ( ) Verdadeira política em que predominam os interesses particulares,

E. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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3. Qual o conceito de Poder? (Marque a alternativa correta)

A. ( ) Arte de governar, de gerir o destino da cidade.

B. ( ) Falsa política em que predominam os interesses particulares sobre os
coletivos.

C. ( ) A capacidade ou possibilidade de agir e produzir efeitos indesejados
sobre indivíduos ou grupos humanos.

D. ( ) A capacidade ou possibilidade de agir e produzir efeitos desejados sobre
indivíduos ou grupos humanos.

E. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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4. Segundo Michel Foucault, filósofo francês, o poder atualmente não se encontra
centralizado, mas dissolvido na sociedade. As antigas monarquias concentravam o
poder nas mãos do rei. Com a Revolução Industrial (Séculos XVIII e XIX) e início do
Capitalismo, o controle passou a ser feito: (Marque a alternativa correta)

A. ( ) Pela escola, pela indústria, pelos quartéis, pelas prisões, pelos hospitais e
pelos esportes.

B. ( ) Apenas pela escola e pela indústria.

C. ( ) Pela escola, pela indústria, pelos quartéis, pelas prisões, pelos hospitais e
pelos hospícios

D. ( ) Pelo Congresso Nacional.

E. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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1. Movimento Social é a Forma de expressão da sociedade civil, por meio da qual os
cidadãos buscam, em ações coletivas, alcançar diversos tipos de mudanças na
sociedade. Isso acontece por meio de debates políticos e manifestações. Quais são os
tipos de Movimento Social? (Marque a alternativa correta)

A. ( ) Movimentos reivindicatórios, Movimentos políticos e Movimentos de classe.

B. ( ) Movimentos reivindicatórios, Movimentos políticos e Movimentos esportivos.

C. ( ) Movimentos discriminatórios, Movimentos políticos e Movimentos de classe.

D. ( ) Movimentos artísticos, religiosos e classistas.

E. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.
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• Tema: Estado, Democracia
e Sociedade.

• Objetivo: Refletir sobre o
papel do Estado na
sociedade.


