
Estado, política, poder 
e sociedade.



• Teocrático se rege por princípios religiosos, assim não irá propor 
políticas públicas que não estão incluídas nas pautas religiosas:

1. Distribuição de preservativos à população;

2. Planejamento familiar;
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Estado democrático de direito e tem como fundamentos:

I - a soberania;

II - a cidadania;

III - a dignidade da pessoa humana;

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

V - o pluralismo político.

• Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio

• de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.
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Art. 2.º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo,
o Executivo e o Judiciário.

Art. 3.º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa

do Brasil:

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,

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
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As leis descrevem as fundamentações de um Estado e revelam para
onde esse Estado irá caminhar.

A presença de lei que garante a igualdade de todos perante ela própria,
a propriedade privada, a livre iniciativa;

O Brasil é uma nação capitalista e democrática;
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• Liberal:

1. Liberdade de mercado (mão invisível de Smith), para oferta e demanda;

2. Defesa da propriedade privada;

3. Meritocracia;

4. Equilíbrio de mercado no longo prazo;
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5. Livre comércio internacional;

6. Desregulamentação/Liberalização;

7. Privatizações, concessões e Parcerias-Público-Privadas;
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Foto de Denys Nevozhai no Unsplash
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• Keynesianismo/Social Democracia:

1. Acredita que liberdade de mercado causa instabilidades (monopólios, oligopólios);

2. Instabilidades podem se transformar em crises e por isso se faz necessária a atuação 
do Estado;

3. Estado deve regulamentar as atividades de mercado;

4. Estado deve assegurar condições adequadas de vidas à população;

5. Pleno emprego, distribuição de renda e crescimento fazem parte da atuação estatal;
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Foto de ian kelsall no Unsplash
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• Economia planificada:

1. Os meios de produção são coletivos e gerenciados pelo Estado;

2. Abolição da propriedade  privada;

3. O Estado faz um inventário de todos os recursos disponíveis, de todas as necessidades 
existentes e define o que será produzido e em que quantidades;

4. Foco é na igualdade de todos;

5. A experiência mostra liberdade reduzida das pessoas;
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• As políticas públicas devem ser:

a) Impostas para o bem comum;

b) Negociadas privilegiando segmentos da sociedade com maior poder;

c) Exigir ressarcimento da população assistida;

d) Negociada de forma democrática;

e) Todas as opções acima estão erradas;
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2. A política de privatização é de natureza:

a) Keynesiana;

b) Marxista;

c) Anarquista;

d) Liberal;

e) Populista;
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Atividade Complementar
1. De acordo com a CF 88:

Art. 3.º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa

do Brasil:

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, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação.

Quais as dificuldade do Brasil em atingir tais objetivos?
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