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AULA PASSADA: ATUAÇÃO DO ESTADO

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II – garantir o desenvolvimento nacional;

III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e

regionais;

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, gênero,

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
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O QUE É POLÍTICA? 

A palavra política tem sua origem da palavra grega “polis” que significa 
“cidade”. 

Neste sentido, determinava a ação empreendida pelas cidades-estados
gregas para normalizar a convivência entre seus habitantes e com as
cidades-estados vizinhas.
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Mas o que é que se entende por política? 

Para alguns teóricos, a política se resume a disputa de indivíduos e grupos pelo
controle do Estado. Para outros, a política se relaciona as possibilidades de livre
participação que todos os cidadãos deveriam ter nas decisões coletivas.
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A política está relacionada diretamente com a

vida em sociedade, no sentido de fazer com

que cada indivíduo expresse suas diferenças e

conflitos sem que isso seja transformado em

um caos social.

Questões políticas:
• Quem exerce o poder?
• Como governar?
Competência?

Dom?
Confiança?
Tradição?
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• Políticas Públicas: são conjuntos de programas, ações e decisões tomadas pelos
governos (nacionais, estaduais ou municipais) com a participação, direta ou indireta, da
sociedade civil, que visam assegurar determinado direito de cidadania para vários grupos
da sociedade ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico.

• Política Social: pretende ser uma reestruturação da sociedade a fim de distribuir
riquezas de maneira mais igualitária. Tem como objetivo garantir condições mínimas de
cidadania como habitação, saúde, educação e consciência ecológica.

• Política Fiscal: será o conjunto de medidas que o governo fará para garantir o equilíbrio
das contas de um Estado.

• Política Monetária: consiste no controle da inflação, da taxa de juros e da quantidade
de dinheiro que circula num país.

https://www.youtube.com/watch?v=fZV2yC3jSr8
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A política é o nome que se dá para a

capacidade do ser humano de criar diretrizes

com o objetivo de organizar seu modo de vida.

Essa palavra também faz menção a tudo que

está vinculado ao Estado, ao governo e à

administração pública com o objetivo final de

administrar o patrimônio público e promover

o bem público, isto é, o bem de todos.
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