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A POLÍTICA NA SOCIEDADE. 

O QUE VOCÊ TEM A VER COM ISSO? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                       INTRODUÇÃO. 

     Atualmente, tornou-se algo comum evitar conversar sobre política. Frases como: “Eu 

odeio política!”, “Nenhum político presta!”, “Só há corrupção quando o assunto é 

política…” são frequentemente utilizadas para expressar a indignação das pessoas - que 

atire a primeira pedra quem nunca ouviu ou até mesmo fez uso de frases do tipo, não é 

mesmo? - Há, também, quem diga que política não se discute, sendo esta, em sua 

grande maioria, uma fala dita por pessoas que não entendem do assunto e, portanto, 

não sabem argumentar. Hoje, vamos te mostrar o porquê que a política pode e deve ser 

um assunto abordado em seu ciclo social. Como de costume, pegue aquele cafezinho, 

um biscoitinho e vamos juntos para mais uma Taberna da Leitura.   

 

MAS O QUE É POLÍTICA E COMO SURGIU ESSE TREM? 

       Bom, antes de falarmos sobre a importância da política, é necessário entendermos 

como ela surgiu e o que, de fato, ela é. Oriunda do termo grego “politiké”, temos como 

significado: “O governo da cidade para o bem comum de todos os cidadãos.” sendo uma 

junção de duas palavras: “Polis - Cidade” e “Tikós - O bem comum dos cidadãos”. A 

política como a conhecemos hoje, surgiu na Grécia Antiga, quando as chamadas cidades-

Estado foram criadas, sendo necessário o desenvolvimento de um sistema que também 

organizasse o seu funcionamento, visto que as classes sociais procuravam participar 

ativamente das decisões relacionadas à cidade. 

 



 

 

 

 

       O primeiro registro histórico relacionado à política é o do governo conhecido como 

“democracia ateniense”, iniciado pelo político grego Clístenes. Foi neste exato modelo 

político que foram criados alguns conceitos conhecidos hoje em dia, como: 

  

• Direito ao voto; 

• Direito a participação nas decisões e assembléias;  

• Perante aos olhos da lei, todos são iguais; 

• Políticas sociais que beneficiassem os cidadãos.  

 

       Sendo assim, o governo grego era bem democrático, onde todos os cidadãos tinham 

o direito de participar das assembléias e, até para decidir os líderes da cidade, era por 

meio do debate, onde ganhavam aqueles que tivessem as melhores ideias e 

argumentos. Estas assembléias e debates aconteciam nas àgoras, que eram as praças 

públicas. 

 

Assembleia ocorrendo em uma ágora.  

 

       Podemos falar também de Aristóteles, um dos grandes filósofos responsáveis por 

contribuir para o entendimento da política, tendo estudado sobre questões de justiça, 

formação e o funcionamento do Estado, classificado algumas das principais formas 

 



 

 

 

 

 de governo: República, Monarquia e Aristocracia. Além disso, para ele, a formação ética 

e moral das pessoas como parte da sociedade deve ser um objetivo do Estado, onde o 

bem de todos deve ser mais importante do que o bem de cada pessoa. Citando uma de 

suas famosas frases: “O homem é um animal político”, Aristóteles nos diz que a fala é o 

principal instrumento da política e o homem é o único animal racional com esta 

habilidade desenvolvida, portanto capaz de viver em sociedade - sensato, eu diria!  

 

       Portanto, podemos dizer que a política foi criada para se relacionar com as regras, 

normas, leis e condutas da vida em comum, sempre lembrando que nós precisamos 

viver em sociedade, que um precisa do outro e que a cidade é constituída pela busca do 

bem maior, do bem comum.  

                                   A ATUAÇÃO DA POLÍTICA  EM NOSSO PAÍS. 

       Desde a colonização, o nosso país enfrenta diversos cenários políticos e alguns por 

motivos bem curiosos. Por exemplo, você sabia que a proclamação da República por 

Deodoro da Fonseca tem fundamento em uma rixa amorosa na qual ele saiu derrotado? 

E que o grupamento “A Cobra Vai Fumar” que representou o Brasil na 2ª Guerra Mundial 

recebeu este nome porque Getúlio Vargas, em um ato político, disse que o país só 

entraria na guerra se um dia uma cobra fumasse? Pois é! Não esperava por essas, não é 

mesmo? Rsrs. 

 

       Saiba que a política nacional é um tremendo campo de batalha, onde nem sempre 

o bem nacional é quem vence. Diversas vezes, as decisões foram tomadas em virtude 

do benefício de uma minoria. Durante a colonização, Portugal entendia nosso território 

apenas como ponto de parada para navios e de extração de recursos. Após longos anos, 

com a descoberta de ouro e pedras preciosas pela Espanha na América, Portugal 

começou a investir em explorar o território do Brasil, o que ocasionou na criação de  

cidades e seus desenvolvimentos. 

 

 



 

 

 

 

       No período em que a monarquia imperava, a figura do Imperador atuava como um 

Ministro de Estado, sendo símbolo de unidade ao Estado Brasileiro, era esse o principal 

motivo que levava a manutenção da Monarquia, já que havia o temor de que o padrão 

de desordem das colônias espanholas ocorresse aqui, atrapalhando os negócios e o 

enriquecimento da burguesia. Assim, a política era restrita aos homens brancos e com 

posse de terras. Mas imagine você, no século XIX, um trabalhador rural e sem terras, 

qual interesse iria ter na política, se você não sabia nem ler? 

 

       Com o golpe de 1889, onde já existia uma farpa amorosa entre Deodoro Da Fonseca 

e o Ministro Chefe Gaspar Silveira Martins, onde ambos desejavam a mesma dama, 

Deodoro guardou ódio pelo resto da vida. Tal modelo de governo, predominante até os 

dias atuais, teve diversas fases com diferentes tipos de política, sendo de acordo com o 

grupo que se encontrava no poder na época. 

       Na República Velha, de 1889 a 1930, os estados São Paulo e Minas Gerais mandavam 

no jogo político com a chamada “Política do Café com Leite”, ditando quem seriam os 

presidentes e as principais influências políticas da época. Métodos como o voto de 

cabresto eram utilizados para a compra de votos, onde os políticos eram eleitos pela 

troca de serviços entre os candidatos e os coronéis, sendo o primeiro responsável 

 

Imagem de Deodoro da Fonseca. Primeiro Presidente do Brasil. 



 

 

 

 

 por entregar melhorias para a região comandada e o segundo por pressionar a 

população leiga a votar em seu candidato. Tais práticas tornaram-se comuns e 

marcaram a política brasileira. 

 

        Já na famosa “Era Vargas”, os cafeicultores perderam posicionamento político 

devido às primeiras indústrias, iniciava, então, a explosão da migração rural para a 

cidade. O foco agora era a manutenção do poder nas mãos de Getúlio, apesar das 

tentativas da oposição, que conseguiu que ele saísse do governo em 1945, mas teve que 

lidar com sua retomada ao poder via eleições em 1954. Durante seus anos como 

Presidente, o principal objetivo foi a instalação de empresas de base para a produção 

industrial. 

 

Getúlio Vargas – Presidente do Brasil de 1934-1945 e 1951-1954 

 

       Após 1954, deu-se início à República que ficou marcada pelas medidas populistas de 

Juscelino Kubitschek e o alinhamento do Estado aos interesses das Multinacionais, tal 

período foi focado na atração do investimento externo, pela construção de Brasília e a 

construção de rodovias que interligam todo o país. Seu término foi em 1964, com o 

Golpe Militar. 
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       O período de governo militar, que perdurou até 1988, foi marcado por momentos 

de repressão, como a cassação de mandatos de Deputados no governo de Castelo 

Branco e com Marechal Costa e Silva e Ato Institucional de n° 5. Porém, na gestão de 

Emílio Médici, ocorreu a maior perseguição contra os opositores. Além disso, houve 

também a construção de obras faraônicas como a Ponte Rio-Niterói no governo de 

Geisel e o forte nacionalismo com o foco em tentar associar o sucesso na copa de 70 

com o governo de Médici, auxiliando na construção de uma cultura de idolatria às 

lideranças em basicamente todos os governos. 

 

Da esquerda para a direita, Castelo Branco, Costa e Silva. Médici, Ernesto Geisel e Figueiredo, todos presidentes do 
país no período do regime militar 

 

 

 

 

Juscelino Kubitschek presidente de 1956 - 1961 



 

 

 

 

       Com a constituição de 1988, diversos modelos políticos se passaram com cada 

presidente, teorias neoliberais com as privatizações, sociais-democratas com seus atos 

populares e também diversos acontecimentos entre crises, planos monetários, e novas 

estruturas ocorreram. 

A IMPORTÂNICA DA POLÍTICA. 

      Pois bem, já falamos sobre o que é e como surgiu a política e, agora, você deve estar 

se perguntando: Tá, mas o quê que eu tenho a ver com isso? Acontece que a política é 

algo que faz parte de todo ser humano, é algo que praticamos desde o momento que 

nascemos. Mas como assim, você tá louco? Calma, vou te explicar melhor.  

 

       Todos nós fazemos política, seja através de passeatas, participando de associações, 

de partidos, nas eleições e também ligando para a prefeitura quando há um buraco no 

asfalto em sua rua, ou quando uma luz do poste está queimada… em todas essas 

questões, estamos cuidando de um bem comum em toda a sociedade. A partir do 

momento que tomamos ciência dos nossos direitos, deveres e obrigações, nos tornamos 

políticos! 

 

 

 

Momento da aprovação da Constituição de 1988. 

 



 

 

 

 

       Há também a função política relacionada ao relacionamento do governo e cidadão, 

onde se torna necessário que os interesses das pessoas sejam levados aos governantes, 

e estes tomarão decisões que afetarão toda a sociedade, fazendo com que a política seja 

um meio para que a sociedade funcione de maneira correta, organizada e justa.  

 

       Portanto, é importante que você se informe e pratique a política, para o bem da 

convivência coletiva. É a partir daí que recursos serão voltados para você, através da 

educação, saúde e entre outras inúmeras oportunidades. Precisamos colocar na cabeça 

que a política não se diz respeito às eleições, discursos, sendo algo exclusivo dos 

políticos. Ela foi criada para que possamos debater e questionar as coisas, sem que haja 

violência. Cabe a nós, cidadãos, participar das escolhas de nossa cidade, estado e país, 

para contribuir e construir uma política justa e honesta, porque a sociedade só progride 

com os trabalhos dos agentes políticos, e, no final das contas, todos somos políticos. E 

negar a política, é negar a própria existência humana! 

 

PROJETO “7ª VIRTUDE 

       O Politize! e uma organização sem fins lucrativos com a missão de formar uma 

geração de cidadãos conscientes e comprometidos com a democracia, o grupo atua 

levando educação política para milhões de pessoas, dentro e fora da internet, sempre 

com muito respeito pela pluralidade de ideias, crenças e posições. 

       Através da parceria com o GCEMG o Politize! passa a levar o debate para dentro dos 

Capítulos, Priorados, Castelos e OFEXs, através da formação dos membros da Ordem 

DeMolay através de cursos online para maiores de 16 anos, da disponibilidade de 

material para ser utilizado em oficinas, além da realização de lives temáticas.  

Como se não bastasse as cidades que possuem Embaixadas do Politize, terão um 

diferencial na hora de organizar debates sobre os problemas do município. 

 

 

 



 

 

 

 

 

        A coordenação do Projeto representando o GCEMG esta nosso Irmão  Victor 

Augusto Capellari, membro do Capítulo Poços de Caldas. Para aqueles que quiserem 

participar  o link de cadastro é http://bit.ly/embaixadorespolitize2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/embaixadorespolitize2021
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