
 

Poder, Política e Estado 
Já́ parou para pensar em quantos momentos do dia você̂ precisa colocar em prática sua 

habilidade de exercer poder sobre outras pessoas? Em que momentos da sua vida você̂ 

exerce poder ou se submete ao poder de alguém? Ter poder é ter o direito de decidir, 

deliberar, agir, fazendo prevalecer sua vontade sobre a de outros e, dependendo do 

contexto, exercer autoridade, soberania, domínio com o uso da força.  

Em nossa relação cotidiana, percebemos várias relações de poder: dos pais sobre os filhos, 

dos professores sobre os alunos, do homem sobre a mulher, da polícia sobre o cidadão 

comum, do patrão sobre o empregado.  

Como, na história da humanidade, as relações de poder foram se construindo? A princípio 

se deram pela força. Os homens, fisicamente mais fortes, impuseram suas vontades. Com 

o passar dos tempos, as relações de poder foram ganhando novos contornos e percebemos 

que um individuo, ou grupos de indivíduos, podem exercer influência usando ou não a 

força; podem apenas fazer uso da persuasão.  

Em seu significado mais geral, a palavra “poder” designa a capacidade ou a possibilidade 

de agir com o intuito de atingir objetivos ou ampliar alguma vantagem ou beneficio de 

um indivíduo ou grupo. O poder permeia todas as relações humanas na vida em sociedade. 

Muitos conflitos em sociedade giram em torno de lutas pelo poder, pois, quanto mais 

poder um indivíduo ou grupo obtém, maiores as possibilidades de atingir seus objetivos 

e realizar seus desejos à custa dos desejos de outros.  

Hoje, em nossa sociedade, o Estado é a instância, por excelência, do exercício do poder 

político, concentrando diversos poderes: as forças armadas e o monopólio do uso da 

violência; a estrutura jurídica; a cobrança de impostos; a administração burocrática do 

patrimônio público. A centralização e institucionalização desses poderes caracteriza o 

Estado moderno.  
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O que é política?  

A palavra “política” vem da palavra grega polis, que quer dizer cidade. Significava, para 

os gregos, a arte de governar a cidade. Pode ser definida como a luta pelo poder, ou seja, 

o jogo de forças para a conquista do poder ou para a permanência deste. Em 1265 a 

palavra “política” já́ era definida no idioma francês – politique – como “ciência do 

governo dos Estados”.  

Alguns jogos de tabuleiro são importantes ferramentas para entender a política:  

 

O jogo de tabuleiro “War” foi lançado no Brasil pela Grow, em 1972, e foi baseado no 

jogo americano “Risk”. O original, Risk, foi produzido pela mesma empresa que lançou 

o “Monopoly”, a Parker Brothers, e foi inventado pelo francês Albert Lamorisse. 

 

Lançado em 1957, com o nome de “La Conquête du Monde” (A Conquista do Mundo), 

o tabuleiro representava os 6 continentes e tinha como objetivo a captura dos territórios 

dos adversários e conquista de três objetivos.  

Proposta: 

Se você tiver o War de tabuleiro, convide seus familiares para participar desse  jogo. Se 

não tiver jogue esse jogo online com os amigos. O site é 

http://www.growgames.com.br/Jogos/War 



 

Fontes: https://cejarj.cecierj.edu.br/pdf/Unid1_CH_Sociologia_Mod_4.pdf e 

https://www.megacurioso.com.br/brinquedos/75460-conheca-a-incrivel-origem-de-5-

jogos-de-tabuleiros-famosos.htm 


