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Palavras iniciais
 Vivemos um momento de descrédito da política;

 Principalmente da política que envolve as 
questões partidárias e eleitorais;

 Instituições desacreditadas;

 Partidos políticas em baixa;

 Meios de comunicação aprofundam uma visão 
negativa da participação política (interesses 
individuais).
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Fascículo Teoria Política
 Qual  a nossa visão da política?
 O que os MCS definem como “política”?
 Quais projetos políticos e sociais estão em disputa 

no Brasil?

Como a política perpassa estes 
projetos?

 Como discernir qual o melhor projeto político e 
social para o país?

VIVEMOS AS CONSEQUÊNCIAS...
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...DAS RELAÇÕES POLÍTICAS.

conceitos fundamentais: 
Poder e Estado
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QUESTÃO DE FUNDO

 Como bem destaca Bobbio, a questão de fundo, 
que envolve a existência do poder político, é o 
questionamento sobre através de quais meios 
um homem faz valer seu poder sobre outro. 

Poder                            Interesses 
 Meios para impor seus interesses:
 Poder econômico
 Poder ideológico
 Poder político 

 Poder é sempre uma 
relação
 Toda Relação é carregada 
de intencionalidades
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Conteúdo do Fascículo:
 Capítulo 1:
 Conceitos imprescindíveis para a compreensão e 

fundamentação da prática política;
 Apresentação de alguns autores clássicos, que 

muito contribuem para o entendimento da nossa 
contemporaneidade.

Capítulo 2
 Contribuição de autores como Karl Marx, Antônio 

Gramsci e Claus Offe. 
 Os quais são inquestionáveis e absolutamente 

fundamentais para que possamos compreender o 
Estado capitalista, assim como os desdobramentos 
das transformações sociais, políticas e econômicas 
que se refletem no Estado, em especial, no caso 
brasileiro.
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Capítulo 3
 Os principais projetos de sociedade que 

marcaram (e marcam), na era da modernidade, a 
história da humanidade:
 Liberalismo Clássico, 
 Socialismo, 
 Social-Democracia, 
 Neoliberalismo, 
 3ª Via e uma rápida análise sobre a experiência do 

Socialismo realmente existente, principalmente no 
Leste Europeu.

Capítulo 4
 A problemática da democracia:
 necessidade da sua compreensão como 

instrumento prático da realização política
 sujeita aos limites estabelecidos pelos projetos de 

sociedade que aqueles que estão no poder do 
Estado implementam

 podem ser alargados pelos sujeitos sociais 
coletivos, desde que conscientes do seu próprio 
poder.
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Capítulo 5
 O Estado hoje:
 o que é globalização e no que ela difere do 

processo de internacionalização do capital;
 Até que ponto a globalização é um novo fenômeno 

e até que ponto ela é um recurso de paralisação 
das ações políticas?

 Qual o papel do Estado-nação dentro das 
mudanças decretadas pela globalização? 

Desafios ao estudar o fascículo:
 Compreender o processo histórico que envolve 

as relações de PODER;

 Criar as condições para que a classe 
trabalhadora rompa as relações de poder 
referênciado  no sistema capitalista;

 Criar novos parâmetros de relações de poder 
para a assunção da DEMOCRACIA E DO 
SOCIALISMO


