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O ESTADO: POLÍTICA E PODER NO COTIDIANO

ORIENTADOR METODOLÓGICO

 $SDUWLUGR$SDUHOKRV5HSUHVVRUHV

O Estado: política e poder
no cotidiano

 6HJXQGR)RXFDXOWDVUHOD©·HVGHSRGHUHVW¥R
para além do Estado e sociedade, elas estão no
cotidiano, em forma de rede, e de modo contínuo. Esses micropoderes são contingentes a determinados espaços e tempos na relação indivíduo x indivíduo.

Objetivos de aprendizagem:
• Entender Foucault e os micropoderes (poderes cotidianos, limitados a tempo e espaço deȴQLGRV 
• Compreender Norbert Elias e suas visões
sobre poder dentro das relações sociais cotidianas as relações de poder entre membros de um
PHVPRVHWRUVRFLDO
ȏ  ΖGHQWLȴFDU FRPR HP WRGDV DV VRFLHGDGHV
existem grupos que são estigmatizados e colocados para fora da atuação de comando em muitas
situações cotidianas (outsiders 
• Perceber que a igreja, a família, a escola, e
Q¥RVRPHQWHR(VWDGRFRPRUHȵHWRUHVGHSRGHU
SRGHUFRPXQLGDGH[VRFLHGDGH 
• Entender a mídia como aparelho ideológico
*UDPVFL  LPSRUWDQWH LQȵXHQFLDGRU GHȴQLGRU H
produtor de poder sobre a sociedade.

Aprofundando:
 &

 (Ȃ6RPHQWHDDOWHUQDWLYD>(@HVW£FRUUHWD'H
fato no Absolutismo o Estado era forte e soberaQRYLQFXODGR¢ȴJXUDGRVUHLV-£R5HSXEOLFDQLVmo defende que soberano é o povo e qualquer
SHVVRDSRGHVHUUHWUDWDGDXPDȴJXUDDQ¶QLPD
2SHQVDGRULQJO¬VGRV«FXOR;9ΖΖ+REEHVIRLXP
típico defensor do Estado Absolutista enquanWR -HDQ -DFTXHV 5RXVVHDX SHQVDGRU GR V«FXOR
;9ΖΖΖGHIHQGHXR5HSXEOLFDQLVPRDȴUPDQGRTXH
o povo é soberano e todo poder emana do povo.
$SURSRVL©¥R>$@«IDOVDDRDȴUPDUTXHQR$EVRlutista o Estado era submisso ao poder religioConteúdo:
VR$SURSRVL©¥R>%@HVW£HTXLYRFDGD$(VW«WLFD
• Micropoderes, macropoder
%DUURFDQDVFHXQR&RQF¯OLRGH7UHQWRQRFRQWH[• Estabelecidos e outsiders
to da Contra Reforma e era associada à Igreja
ȏ $SDUHOKRV ΖGHROµJLFRV GR (VWDGR  $Ζ(ȇV  H FDWµOLFD $ DOWHUQDWLYD >&@ HVW£ LQFRUUHWD SRLV D
ȴJXUD IHPLQLQD Q¥R HUD DVVRFLDGD ¢ DXWRULGDGH
$SDUHOKRVUHSUHVVRUHVGR(VWDGR $5(ȇV
QR(VWDGR$EVROXWLVWD$SURSRVL©¥R>'@«IDOVD
A aristocracia feudal estava em decadência no
Sugestão didática:
contexto do Absolutismo Monárquico. A burgue2SURIHVVRUSRGHU£XWLOL]DURȴOPH:DWFKPHQ VLDHVWDYDHPDVFHQV¥RHFRQ¶PLFDHVXVWHQWDYD
  RX 9 GH 9LQJDQ©D   H WUDEDOKDU DV o Estado através de impostos.
ideias de Foucault sobre micrpoderes.
Praticando:
 $
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 &
>5HVSRVWDGRSRQWRGHYLVWDGDGLVFLSOLQDGH
+LVWµULD@
 %
$ DOWHUQDWLYD >&@ « D ¼QLFD FRUUHWD $ TXHVW¥R
faz referência a um conceito muito importante nas
  2V RXWVLGHUV SRUWDQWR VHPSUH IRUDP YLVWRV ciências humanas, o de cidadania. A cidadania torcomo aqueles de comportamento desviante. nou-se mais abrangente no século XIX e, principalEntende-se por desviante o sujeito que não age, mente, no século XX. Na Grécia Antiga, sobretudo
se comporta ou veste aquilo que a maioria aceita em Atenas que foi o berço da democracia (século
ou entende como padrão. E os estabelecidos são 9D& DFLGDGDQLDHUDEHPUHVWULWDSRLVH[FOX¯DP
os reconhecidos socialmente pelos seus com- mulheres, estrangeiros e escravos. No século XIX a
portamentos estarem de acordo com os padrões cidadania era bem limitada e iniciou a luta dos trabalhadores mais humildes e mulheres para partipreviamente estabelecidos pela sociedade.
cipar das decisões políticas. A partir da segunda
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metade do século XIX a cidadania foi se ampliando. Na primeira metade do século XX as mulheres, depois de muita luta, conseguiram o direito
GHYRWDUHPPXLWRVSD¯VHV$VSURSRVL©·HV>$@>%@
H>'@HVW¥RLQFRUUHWDV6HUFLGDG¥RQ¥R«DSHQDV
cumprir obrigação eleitoral, a cidadania deve ser
exercida diariamente. Cidadania não é exercida
apenas por quem detém o poder. A cidadania não
perdeu seu sentido social no século XIX.
>5HVSRVWDGRSRQWRGHYLVWDGDGLVFLSOLQDGH
6RFLRORJLD@
Ainda que a presente questão tenha como princípio uma abordagem histórica, seu tema pode
ser compreendido também a partir da sociologia.
6HJXQGRDVUHȵH[·HVGDVFL¬QFLDVVRFLDLVDFLGDdania corresponde à plena participação dos indivíduos na comunidade política, em sentido amplo
RXVHMDSDUDDO«PGDTXHVW¥RHOHLWRUDO $VVLPQR
contexto de democracia contemporânea, isso corresponde à forma como o cidadão vivencia seus
direitos e também assume a responsabilidade por
VHXVGHYHUHV'HVWDPDQHLUDVRPHQWHDDOWHUQDWLYD>&@SRGHVHUFRQVLGHUDGDFRUUHWD
  & Ȃ $ FRUUXS©¥R Q¥R « VRPHQWH XP ȊGHVYLR
moral”, mas também um cálculo racional de
custo-benefício. Esse aspecto instrumental e
pragmático é que está sendo sublinhado no texto. Como o objetivo era o lucro, a corrupção se
tornou um instrumento prático de aumentá-lo,
desconsiderando, assim, fatores éticos externos
à lógica capitalista.
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'HVDȴDQGR
 $
>5HVSRVWDGRSRQWRGHYLVWDGDGLVFLSOLQDGH
+LVWµULD@
$TXHVW¥RUHPHWHDRVFRQȵLWRVDJU£ULRVRFRUULGRV QR %UDVLO HQWUH R 067 H RV ODWLIXQGL£ULRV
YLQFXODGRV¢8'58QL¥R'HPRFU£WLFD5XUDOLVWD
$VDVVHUWLYDV>Ζ@>Ζ9@H>9@HVW¥RLQFRUUHWDV1¥R
K£LJXDOGDGHGHIRU©DVHQWUH067H8'5EDVWD
observar a enxada contra uma poderosa arma
GHIRJR$EDODQ©DQDVP¥RVGD8'5GHL[DFODUR
de que lado a justiça está. O chapéu representa
RODWLI¼QGLRRID]HQGHLURHD8'5
>5HVSRVWDGRSRQWRGHYLVWDGDGLVFLSOLQDGH
6RFLRORJLD@
$V¼QLFDVDOWHUQDWLYDVFRUUHWDVV¥RDΖΖHDΖΖΖ
A charge faz uma crítica à forma como a justiça
«XWLOL]DGDQR%UDVLOSDUDGHIHQGHURVLQWHUHVVHV
dos grandes latifundiários em detrimento dos
PRYLPHQWRVVRFLDLVUXUDLVHPHVSHFLDOR067
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E GRPLQD©¥RFDULVP£WLFD-XVWLȴFDWLYD2O¯GHU
HVWDEHOHFHVXDGRPLQD©¥RDWUDY«VGDLGHQWLȴFDção pessoal que possui com os seus dominados
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O Estado: poder e política

Aprofundando:

Objetivos de aprendizagem:
ȏ$QDOLVDUFULWLFDPHQWHD'HPRFUDFLDQR%UDVLO
DSDUWLUGDDQ£OLVHGRVSDUWLGRVSRO¯WLFRV
ȏ&RQKHFHU2FRQFHLWRGH:HEHUVREUHSDWULmonialismo e dominação ( carismática, racionalOHJDOHWUDGLFLRQDO

 %
 '
 (

• Reconhecer o patrimonialismo como uma
característica presente na formação da menta $
OLGDGHSRO¯WLFDHQDVUHOD©·HVGHSRGHUQR%UDVLO
 DV ROLJDUTXLDV R SHUVRQDOLVPR SRO¯WLFR  H VHXV
 &
impactos sociais.

'HVDȴDQGR

Conteúdo:

 5HVSRVWD3HVVRDO

ȏ'HPRFUDFLDQR%UDVLO
ȏ3DWULPRQLDOLVPRHSDWULPRQLDOLVPRQR%UDVLO
ȏ3DUWLGRVSRO¯WLFRVHIXQ©·HV
ȏ'RPLQD©¥RWUDGLFLRQDOFDULVP£WLFDHUDFLRQDO
ȂOHJDO

Sugestão didática:
$VVLVWLU DR Y¯GHR GH 0DULR 6HUJLR &RUWHOOD H
%UHQR&RUWHOODLQWHOHFWXDLVEUDVLOHLURVHGHEDter com os alunos os temas corrupção, jeitinho e
você sabe com quem está falando? Link: https://
www.youtube.com/watch?v=Nt2ba8iYowA.

Praticando:

 %
 &
 %
 &
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  D  GRPLQD©¥R WUDGLFLRQDO -XVWLȴFDWLYD R O¯GHU
estabelece dominação a partir dos costumes,
WUDGL©·HVHUHVSHLWRTXHRVV¼GLWRVSRVVXHPHP
relação a sua liderança

