
Aula 1 - Introdução e termos básicos



Política e economia: Estados e a organização do poder
• Estados/governos vivem de impostos pagos pela população ou por 

empresas. Quanto maior o consumo/produção ou a circulação de 
mercadorias/comércio, maior a arrecadação de impostos. 

• Para os governos os interesses econômicos definem o que será feito 
na política, já que o objetivo é arrecadar a maior quantidade possível 
de impostos de forma a pagar todas as contas e obter uma margem de 
lucro que possibilite investimentos. 

• A economia define a política. 



Poder financeiro 
e eleições

Propaganda

= Candidato

Propaganda 
Carros de som, 

anúncios na TV, rádio e 
internet, camisetas, 

hospedagem em 
viagens e demais 

gastos da campanha.

Paga por 
agentes e setores 

econômicos 
interessados na vitória 

do candidato.

Depois de 
eleito o candidato 

defende os interesses 
dos seus apoiadores.

Este esquema básico ocorre de várias 
formas em vários países do mundo e 
também em vários níveis da política 

(local, regional, nacional). 

Ocorre tanto no poder legislativo 
quanto no Executivo. 



A questão do Poder Legislativo
• Como visto no esquema anterior, os agentes e setores econômicos 

participam da política ajudando a eleger seus representantes.  

• Poder Legislativo: formula as leis que regem um país e definem o que 
pode ou não acontecer (em nível local, regional ou nacional).  

• Em democracias o governante (Executivo) só consegue colocar em 
prática as suas ideias se elas forem aprovadas pelo Legislativo.



A questão do Poder Legislativo
• Para a aprovação de uma lei ou projeto é necessário ter votos 

suficientes. 

• Começa então o jogo político em que os partidos, de acordo com seu 
tamanho ou peso (número de votos), colocam condições para apoiar a 
votação. Começa a troca de favores.  

• Essas condições estão ligadas aos interesses dos grupos econômicos 
que apoiaram cada político ou partido. Um partido ou grupo que seja 
suficientemente poderoso pode impedir algo de ser feito, basta votar 
contra.



Exemplo 1
• Em uma determinada cidade construtoras estão interessadas em 

ampliar seus investimentos e desenvolver novos empreendimentos mas 
a lei de zoneamento (define que tipo de imóvel pode ser construído em 
cada região) não permite mais prédios ou novos condomínios. 

• As construtoras passam a financiar a propaganda de alguns dos 
candidatos a vereador (mais tempo na TV, fazer um melhor material de 
divulgação e ser mais conhecido do eleitor). Após a vitória, os 
vereadores financiados pelas construtoras propõe na Câmara um 
projeto de revisão da lei de zoneamento. 



Exemplo 1
• Em paralelo, a mídia trabalha com as visões de progresso e expansão, 

propagandeando a necessidade da cidade continuar crescendo e 
gerando empregos. Importante: a mídia também é sustentada por 
anunciantes (construtoras por exemplo). 

• Opinião pública se torna mais favorável aos projetos, garantindo assim 
que os legisladores possam votar “apoiados pelo povo”.  

• Se houver o número necessário de votos, o projeto é aprovado e as 
construtoras podem desenvolver seus empreendimentos.



Exemplo 1
• O vereador conseguiu ser eleito, a construtora conseguiu seu objetivo. 

Tudo dentro da lei. 

• Crítica a esse sistema: as decisões políticas (nesse caso, mudar a lei de 
zoneamento) ficam subordinadas aos interesses econômicos dos 
grupos que financiaram as campanhas. 



Exemplo 2 
Em um país hipotético existem 301 parlamentares no poder legislativo. 

Para conseguir aprovar um projeto por maioria simples é necessário ter 

151 votos (50% + 1).

Partido A
(governo) 

81 parlamentares

Partido B
(oposição) 

81 parlamentares

Partido C

50 parlamentares

Partido D

50 parlamentares

Partido E

39 parlamentares



Exemplo 2
• Para que uma medida do partido A seja aprovada, ele precisará de 

pelo menos mais 70 votos (os seus 81 votos mais 70 para chegar a 151).  

• Esta situação faz com que os partidos C, D e E acabem se tornando 
essenciais.

Partido A
(governo) 

81 parlamentares
Partido C

50 parlamentares

Partido E

39 parlamentares

Partido A
(governo) 

81 parlamentares
Partido C

50 parlamentares

Partido D

50 parlamentares

Partido A
(governo) 

81 parlamentares
Partido D

50 parlamentares

Partido E

39 parlamentares170 170181



Exemplo 2
• Percebendo isso, tais partidos podem condicionar seus votos a algum 

benefício, como por exemplo: uma troca de favores em que o partido 
A ajuda a aprovar um projeto de quem o apoiar; um ministério ou um 
cargo importante no governo; verbas. 

• Resultado: se o partido A não entrar na troca de favores, seu projeto 
não é aprovado. Por outro lado, ao entrar na troca de favores o partido 
A pode se ver forçado a aprovar projetos contrários aos seus ideais e 
dos seus eleitores.



Conclusão
• Política é um complexo jogo de interesses. 

• O candidato eleito precisa ao mesmo tempo retribuir o financiamento 
de sua campanha mas também agradar ao eleitor para que possa ser 
eleito novamente. 

• Governos frequentemente ficam à mercê dos interesses de diversos 
grupos econômicos.



Direita e Esquerda
• ATENÇÃO: assim como o conceito de democracia na Grécia Antiga era 

diferente do atual, os conceitos de DIREITA e ESQUERDA também se 
modificaram.  

• As definições a seguir são apenas um esquema e se referem aos 
dias de hoje, não devem ser aplicadas aos períodos anteriores, nem 
comparadas com seu uso nas aulas de História no contexto de tempos 
passados.

• Em democracias as ações do governo raramente são  totalmente de 
direita ou esquerda, já que o poder legislativo (Congresso/
Parlamento) é composto por diversos partidos de diversas tendências. 



Direita
• Termo associado em geral às elites econômicas ou aos ideais chamados 

conservadores (aqueles que querem conservar as coisas como estão).

• Em geral, a direita defende o individualismo ou as conquistas 
individuais.

• Na economia, tende ao neoliberalismo (não-intervenção do Estado, 
visto como uma agente complicador).

• Na questão da propriedade, tende à defesa desta, sem concessões. A 
propriedade é inviolável ou quase inviolável.



Esquerda
• Termo associado em geral às camadas mais populares ou seus 

representantes políticos e àqueles que defendem mudanças (o 
contrário do conservadorismo).

• O coletivo é mais importante que o indivíduo.

• Na economia, defende maior presença do Estado como agente 
regulador e garantidor de serviços públicos.

• A propriedade privada pode ser violada para uso social.



Direita e Esquerda
• O esquema apresentado nos slides anteriores é apenas um resumo 

básico. Não se trata de definir verdades, o que é certo ou errado sob o 
ponto de vista de cada um. Isso depende das experiências de cada um, 
de sua criação, visões religiosas e um universo de outros fatores. 

•  Esquerda e direita em diferentes países tem diferentes preocupações. 

• Em democracias é saudável que haja a presença dos dois lados, um 
fiscaliza as ações do outro; direitos individuais são tão importantes 
quanto os coletivos.



Exemplo 
Médicos e lixeiros devem receber salários semelhantes ou diferentes?

Direita 
O médico, por seu esforço individual 

(investimento, estudo, dedicação) conquistou 
uma função que lida com vidas humanas. 

Chegar a essa posição requer muito esforço e 
sacrifício. É justo que seu salario seja mais alto 

que o do lixeiro. O trabalho do lixeiro é 
pouco qualificado, não requer estudo, é um 
trabalho braçal. A partir de uma análise dos 

indivíduos, define-se a diferença.

Esquerda 
Sem a coleta de lixo a sociedade como um 
todo sofreria com diversas epidemias, os 

médicos e hospitais não seriam capazes de 
manter a sociedade saudável. Do ponto de 

vista coletivo lixeiros são essenciais. Se 
lixeiros e médicos são essenciais de formas 

distintas, poderiam ser equiparados em 
salário. 



Política internacional
• Em economia e política muitas vezes buscamos uma coerência que, por 

razões práticas, não existe ou não é clara. 

• Exemplo: a China é em alguns setores um grande parceiro do Brasil e 
em outros seu maior concorrente. 

•  O governo brasileiro, portanto, deve encontrar uma forma de não 
abalar a relação como um todo, mas também não sofrer demais com a 
concorrência. Esse “equilibrismo” é permanente nas relações 
internacionais.



Política internacional
• É fato de conhecimento geral que diversos governos democráticos 

apoiam governos autoritários ou mantém algum tipo de relação. 

• Em teoria pode ser uma contradição uma democracia apoiar uma 
ditadura, mas muitas vezes os laços econômicos entre os países 
acabam sendo mais importantes do que a pureza das visões políticas.  

•  É importante ter essa clareza (de que as relações internacionais 
funcionam assim) para entender o mundo atual.



ONU
• Criada após a Segunda Guerra Mundial (1939-45). 

• Objetivos: estabelecer uma entidade supranacional capaz de arbitrar 
conflitos; oferecer ajuda humanitária e econômica como forma de prevenir 
conflitos; efetuar operações de paz e estabilização em regiões já atingidas 
por conflitos. 

• Países membros: 193 

• Vive de doações dos países membros. 

• A ONU não tem um exército. No caso de ações armadas, países membros 
cedem parte de suas forças armadas.





Conselho de Segurança das Nações Unidas – CSNU
• Membros: 15, sendo 5 permanentes e 10 rotativos. 

• Membros permanentes: EUA, Reino Unido, Rússia, França e China. Sào os 
vencedores da Segunda Guerra e criadores da organização. 

• CSNU define apenas duas questões: aceitação ou não de novos membros 
na ONU e o uso da força (de sanções a missões de paz, estabilização ou 
intervenções armadas). 

• Membros permamentes tem poder de veto: basta que um membro seja 
contra uma ação e ela não será feita em nome da ONU.  

• Rotativos não tem poder de veto e são trocados periodicamente.



ONU e CSNU - críticas e pontos polêmicos
• CSNU representa apenas os interesses dos cinco membros 

permanentes. Membros permanentes do CS estão imunes a ações 
armadas da ONU já que podem vetar tais ações. 

• ONU vive de doações dos países membros. Maiores doadores são os 
membros permanentes do CS ou seus aliados. Países podem 
suspender doações quando se sentem prejudicados. 

• Ter como aliado um membro permanente do CS garante uma certa 
imunidade inclusive para violar resoluções anteriores da ONU.



FMI - Fundo Monetário Internacional (IMF)
• Empréstimos para governos em dificuldades. Tais empréstimos ocorrem 

apenas no contexto macroeconômico e apenas para governos nacionais.  O 
FMI não financia projetos específicos ou regionais 

• Peso dos votos dos diversos países nas decisões do Fundo é diferente, 
alguns países mandam mais do que outros. 

• Críticas em relação ao pouco peso dos países emergentes e ao grande 
poder dos países ricos. 

• Exigências do FMI frequentemente são criticadas pelos países que pedem 
empréstimos por serem consideradas muito duras: privatizações e cortes 
nos gastos públicos são exemplos.



G20
• Reune as maiores economias do mundo, incluindo países industrializadas 

ou em desenvolvimento. Juntos os países são os maiores produtores e 
consumidores do mundo. A União Europeia é parte do G20 como bloco 
e alguns de seus países são também membros do G20 individualmente. 

• Aproximadamente 90% da produção global, 2/3 da população global e 
80% do comércio global. 

• Membros: África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita,  Argentina, Austrália, 
Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, EUA, França, Índia, Indonésia, Itália, 
Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia, União Europeia.





OTAN - NATO
• Organização do Tratado do Atlântico Norte, também chamada Aliança 

Atlântica em alguns casos. 

• Bloco militar que reune as potências ocidentais e aliadas dos EUA. 

• OTAN surgiu na Guerra Fria para combater a URSS. Se um membro da 
aliança for atacado ele pode requerer a ajuda de todos os outros.

• Desde 1999 a OTAN mudou algumas partes de seu estatuto, podendo 
agora agir mesmo quando nenhum membro foi atacado (crise da Líbia, 
2011).





BRICS
• Maiores economias entre os emergentes: Brasil, Rússia, Índia, China e 

África do Sul. 

• Grandes mercados, importantes para os países industrializados. 

• Fornecedores de matérias-primas e produtos de baixo custo.

• Em 2014 os BRICS iniciaram a fundação de um banco que possa ser 
uma alternativa ao FMI ou ao Banco Mundial.




