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RESUMO 
 
Nas últimas décadas do século XX muitos são os estudiosos 
que empreendem a discussão entorno dos conceitos de Estado 
e Política, uma vez que estes são imprescindíveis para 
compreender o modo relacional bem como organizacional 
instaurado na sociedade moderna. Nesse ínterim, o presente 
artigo tem por finalidade apresentar as discussões de 
estudiosos da área, especificando suas influências para 
consolidação de novos estudos, bem como na adoção de 
estratégias por parte Governo, voltadas para operacionalização 
de políticas públicas e sociais na era contemporânea. Para 
tanto far-se-á uma revisão bibliográfica a partir de autores que 
discutem o tema em questão. 
 
Palavras-chave: Estado. Políticas Públicas. Política Social. 
Cidadania. 

 
ABSTRACT 

 
In the last decades of the twentieth century are many scholars 
who undertake the surrounding discussion of state and policy 
concepts, as these are essential to understand the relational 
mode and organizational set up in modern society. Meanwhile, 
this paper aims to present the scholars of discussions in the 
area, specifying their influences to consolidation of new studies 
and the adoption of strategies by government, aimed at 
implementation of public and social policies in the contemporary 
era. For this will be done-a literature review from authors who 
discuss the issue at hand. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com afirmação da ordem burguesa no século XVIII a sociedade passou por 

inúmeras modificações no âmbito político, econômico e social. Essas mudanças 

repercutiram necessariamente na (re) configuração do Estado quanto a seus compromissos 

e obrigações para com a sociedade. A partir de então observa-se uma espécie de (ampli) 

ação do Estado no que concerne à busca para atender demandas variadas, essa ação é 

expressa necessariamente por intermédio do tripé: Política, Estado e Representação.  

Não obstante, a perspectiva da política a partir da representação expressa o 

constante embate (direitos civis x direitos sociais) ao longo da vida em sociedade. Nesse 

sentido, é salutar as contribuições de Línera (2010) ao assinalar que o conceito de Estado 

está para além da política, uma vez que a sua lógica está posta em torno da 

problematização de vários aspectos, sobretudo, na correlação de forças políticas entre 

Estado e sociedade civil. Tal relação ganha visibilidade na condução da vida social através 

da tomada de decisões do Estado (sob a forma dos governos) que consolidam política 

públicas e políticas Sociais, assim sendo, compete a leitura que conceitos de Estado, 

Política Pública e Política Social perpassam toda uma sociedade, estão presente na agenda 

de muitos, sobretudo, de estudiosos e governos, uma vez que esses aglutinam em seu pano 

de fundo a correlação de forças políticas, como diria Marx, a própria luta de classes típicas 

da sociedade capitalista. 

 Nessa linha de raciocínio, o presente artigo tem por finalidade, apresentar as 

discussões desses estudiosos e suas influências sob novos estudos bem como para a 

consolidação e implementação de Políticas Públicas e Políticas Sociais pelas mãos dos 

Governos na era contemporânea, haja vista que ambas são inerentes para condução e 

regulação da vida em sociedade. Estas devem ser concebidas a partir do princípio de 

universalidade dos bens públicos o que implica em administrar os campos de tensão/arena 

a fim de produzir políticas capazes de responder as diversas demandas societais. 

Para tanto, o presente artigo está estruturado em três partes que seguem. No 

primeiro momento, contemplar-se-á a discussão teórica a despeito da Política, Estado e 

Representação, uma vez que estes se apresentam enquanto conceitos chaves para a 

compreensão da Política Pública na era contemporânea. No segundo momento, discutir-se-

á   consolidação da política pública na sociedade capitalista enfocando os desdobramentos 

do Welfare State sob os países centrais e periféricos. No terceiro e último momento, 

realizar-se-á a discussão em torno da Política Social ao passo que está se apresenta 

enquanto mecanismo de ação e efetivação dos direitos sociais, que em tempos hodiernos, 

se apresenta enquanto um constante desafio tanto para Estado, quanto para sociedade civil, 
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em fazer valer ação individual e coletiva, a fim de assegurar de fato os direitos sociais, o 

exercício da cidadania em tempos de reestruturação do capital. 

 

2. POLÍTICA, ESTADO E REPRESENTAÇÃO: conceitos chaves para a compreensão de 

política pública  

 

Segundo Potyara (2009) a política tem origem grega, em seus primórdios estava 

essencialmente ligada a pólis-cidade, esta por sua vez dizia respeito “[...] a toda atividade 

humana que tinha como referência a esfera social, pública e cidadã”. Já Coutinho (1997) 

assinala que a política tem por base escritos os estudos de Aristóteles, Rosseau e Locke. 

Em Aristóteles, a pré-noção acerca da política está essencialmente ligada a questões do 

interesse comum. O autor pontua que, em Rosseau, está se apresenta de forma ampliada, 

uma vez que se deve levar em conta as questões materiais e pessoais. Contudo, alerta que 

é a partir de Locke que se pode observar uma mudança mais sólida no termo política, à 

medida que esta passa a incorporar a perspectiva do interesse - onde incide a prerrogativa 

do Estado de preservar e assegurar a expansão dos direitos naturais do indivíduo. 

Sob este viés, pensar a política consiste em pensar a própria consolidação do 

Estado. Isto se dá a partir da relação individual-coletivo, da luta de classe e da própria 

representação destes na esfera pública. Nessa ótica, é inerente conceber o Estado dentro 

de uma dimensão pessoal, racional e positiva, cuja a finalidade das ações consiste em levar 

a sociedade paulatinamente a um estágio de ordem e progresso, este deve garantir o direito 

de todos e, não proteger ninguém.  

Contraditoriamente o Estado liberal, historicamente, caminha a passo adverso a essa 

proposição. Pois um dos seus critérios e/ou mecanismo de ação no bojo da democracia 

liberal está firmada na perspectiva da seletividade e proteção, que por hora, se configura 

fora da esfera estatal e, consequentemente, afirma-se as questões de centralização do 

poder ao invés da sua dinamização de forma horizontal, logo configura-se, historicamente, a 

supremacia do dos direitos civis em detrimento dos direitos sociais (COUTINHO, 1997). 

Essa conjuntura demonstra a importância de conceber a correlação existente entre 

Política, Estado e representação. O princípio da seletividade supracitado, está em proteger o 

direito privado, bem mais que isso, visa proteger o interesse de uma classe, dos 

proprietários e/ou donos dos meios de produção.  

Línera (2010) corrobora com as sinalizações de Coutinho (1997) ao pontuar que é de 

suma importância conceber o Estado para além da política. O seu entendimento está 

essencialmente correlacionado a sua natureza, bem como estruturação ao longo da vida em 
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sociedade, sua lógica está posta a partir da problematização de vários aspectos, sobretudo, 

sob a perspectiva da correlação de forças políticas. 

Coutinho (1997) a despeito da configuração e compreensão da relação Política - 

Estado liberal e direitos civis - direitos sociais na sociedade moderna, ressalta as 

contribuições de Marx, ao escrever o Manifesto Comunista, ao passo que realiza uma leitura 

muito própria acerca do Estado liberal, segundo Marx, este tipo de Estado não representa o 

interesse de todos, na verdade, consiste em um “comitê para gerir os negócios da 

burguesia”,  para Ele o Estado Liberal não defende o interesse do indivíduo e sim de uma 

classe. Assim sendo, “O Estado é a forma na qual os indivíduos de uma classe dominantes 

fazem valer seus interesses comuns”, o que explicita o fato do Estado, nesta dimensão, 

defender o interesse da classe, ora elemento fundante não seria a questão do interesse, e 

sim, a luta de classes. 

Assim sendo, a concepção de “luta de classe” assinalada por Marx e revivificada na 

leitura de Coutinho nada mais é que, uma forma de contraposição dos interesses 

contraditórios, a exemplo disto, a luta entre donos do modo de produção versus proletariado 

que se instaurou, se resignificou e se perpetua até os dias de hoje. Esse espaço de tensão 

imprimiu mudanças significativas ao Estado Liberal, ao fomentar um movimento contraditório 

a ordem e ao instigar o caos pôs cena questões sociais sem precedentes na historicidade 

da sociedade moderna, esse movimento, através incitou uma área política que impulsionou 

o redimensionamento do Estado, quando é possível vislumbrar conquistas, como por 

exemplo, o sufrágio universal, a conquista de direitos trabalhistas e dentre outros.  

Essa conjuntura expressa, sem sombra de dúvida, a latência de conflitos, a luta de 

classe na sociedade moderna. Esses e outros fatos visíveis cotidianamente, demostram e 

enfatizam, que era e é possível, a ampliação da figura do Estado, a expansão dos direitos 

políticos, a instauração de uma nova democracia, a formulação de políticas públicas e 

políticas sociais condizentes com a necessidades e demandas postas pela sociedade, uma 

vez que a classes menos favorecidos reconhecem esse processo enquanto uma “arena”  

“um campo de disputa de interesses” o que requer a organização  dos sujeitos de direitos, 

das classes propriamente dita,  o empoderamento dos espaços políticos - para lutar e 

garantir na esfera da coisa pública os seus interesses. 

É no âmbito de conflitos que se insere o papel da política enquanto mecanismo de 

formação de contra poderes, da luta de classes, da concorrência, da afirmação da 

coletividade e a ampliação da cidadania. Esta em última instância, possibilita a ampliação da 

dimensão e organização social dos atores ora envolvidos na multiplicação e afirmação dos 

direitos sociais, essa afirmação só é possível através da política pública. Esta ela deve ser 

concebida a partir do princípio de universalidade dos bens públicos, o que implica em, 
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administrar os campos de tensão/arena.  A política pública, sobretudo, deve garantir a ação 

e soberania popular; afirmar os direitos e serviços sociais; satisfazer as necessidades 

sociais - ao invés de promover a necessidades do capital deve salvaguardar o princípio de 

igualdade. (POTYARA, 2009).  

 

3. POLÍTICA PÚBLICA NA SOCIEDADE CAPITALISTA 

 

Segundo Potyara (2009) a política pública deve ser uma estratégia de ação 

planejada e avaliada, todavia, não significa só ação, mas também não-ação intencional, uma 

vez que, a sua consolidação perpassa por uma escolha dos governos em fazer ou não, o 

que sobrevém necessariamente, em problematizar a noção de conflito típicas da política, da 

luta de classes, do âmbito contraditório, da luta pelo poder -entre público e privado.  

A autora adverte que na era contemporânea a Policy Science 3  também se 

reformulou, e atualmente, diz respeito necessariamente, as formas de ação do governo. A 

Policy Science em sua nova roupagem visa sobretudo, resgatar a relação orgânica entre 

teoria política e prática política, esta assume o caráter multidisciplinar, intervencionista e 

normativa, cuja a centralidade das ações definir como devem ser as coisas.  Essa definição 

transcende o aparelho estatal, ela perpassa entre a relação Estado/sociedade tendo como 

norteamento a noção da res pública- da coisa pública/todos, onde incide pensar o interesse 

comum.  

Portanto, pensar a política pública implica sempre, e simultaneamente, intervenção 

do Estado, envolvendo diferentes atores (governamentais e não-governamentais) seja por 

meio de demanda, suporte ou apoios, seja mediante o controle democrático (Potyara, 2009). 

Todavia, para Costa (2006) a ação Estatal ao longo da história não tem como prioridade 

melhorar a vida da sociedade (principalmente da classe trabalhadora) e sim, desatar a crise 

econômica   Essa relação é expressa desde o Pós– Guerra, sobretudo através do Plano 

Keynesiano – Welfare State, fator este que será contemplado no seguinte sub-tópico.  

 

3.1 O Welfare State e seus desdobramentos nos países centrais e periféricos  

 

                                                           
3 Ramo do conhecimento que surgiu nos Estados Unidos e na Europa- no segundo Pós-Guerra, cujo objetivo 
residia em entender a dinâmica das relações entre governos e cidadãos, extrapolando o estrito apego às 
tradicionais dimensões normativas e morais e às minúcias do funcionamento de instituições específicas 
(POTYARA, 2009: 92). Tendo como pais fundadores: H. Laswell, H. Simon, C. Lindblon e D. Easton Laswell 
(SOUZA, 2007). 



 

6 
 

                  

Basicamente o Welfare State (Plano Keynes) consistiu em uma política de Estado 

que deveria investir no social, uma vez que, este era essencial para retomada do 

crescimento econômico. Essa ação permitia manter o mercado e ainda garantir certos 

direitos civis a sociedade o que pormenorizava os problemas e insatisfações sociais. É 

salutar que em dado momento histórico, o Welfare State possibilitou uma avanço 

significativo no campo social haja vista que passou a ser visto como suporte para as lutas 

sociais e políticas dos partidos políticos (COSTA, 2006:68). 

Destarte, cabe o entendimento que o Welfare State possibilitou uma política 

econômica, mas também uma política social, onde a ação Estado aglutinou em sua base, a 

perspectiva do bem estar- social, o que reporta a noções de política ora assinaladas pelos 

contratualistas4. Segundo Draibe (2007) esta integração é indispensável enquanto estratégia 

de ação ao passo que remete a equidade, afirmando o processo de desenvolvimento e 

modernização do sistema capitalista.  

Todavia, nas últimas décadas vislumbra-se um novo cenário onde incide a 

dissociação da política social da economia o que repercute necessariamente as novas 

formas de organização do Estado. Os governos adotam ações de retração das políticas 

redistributivas o que afeta deliberadamente a vida em sociedade. 

  Assim sendo, historicamente, a “Inserção produtiva e desenvolvimentismo” e o 

“Bem-estar mediante a inserção produtiva” mais conhecido enquanto Welfare State, devem 

ser analisados a partir de uma perspectiva histórica e integrada, para que seja possível 

compreender a existência de várias “modalidades” de sistema de proteção social, isto é, 

políticas públicas que se apresentam enquanto fruto das experiências tardias de transição à 

modernidade urbano-industrial (DRAIBE, 2007). 

Para bem explicitar esse processo Draibe (2007) faz referência ao primeiro estudo 

reconhecido a despeito das distintas manifestações de Estado de Bem-estar, este fora 

realizado por Esping – Andersen, na década de 90, segundo os seus estudos nos países 

desenvolvidos existiram três tipologias de regime de “Estado de Bem - Estar”, sendo eles de 

cunho: a) liberal; b) conservador corporativo e c) social - democrata. Estes foram 

consolidados a partir dos seguintes critérios: a) a relação entre público-privado na provisão 

do social; b) o grau de “desmercantilização” dos bens e serviços e seus feitos na 

estratificação social.  

Assim sendo, autora destaca que é de suma importância conceber a Política Pública 

enquanto, 

                                                           
4 Teoria Política que concebe o Estado como expressão do pacto firmado entre os indivíduos para 
assegurar a liberdade e proteger a propriedade [...] a ordem jurídica assegura a legitimidade dos 
contratos firmados entre os indivíduos, pressupondo liberdade e igualdade entre as partes. (COSTA, 
2006: 27) 
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[...] uma construção histórica, que traz consigo, na suas instituições e formas, a 
história passada de embates entre classes, grupos sociais, coalizões políticas, 
movidos cada qual por seus sistemas de interesses e valores, atuando segundo 
suas distintas capacidades de apropriação de porção do bem – estar gerado e 
institucionalizado, em uma dada sociedade (Davis, apud Draibe 2007: 39) 

 

 

Não obstante, a autora também faz referência a leitura de Esping – Anderson a 

respeito do Estado de Bem - Estar Social do mediterrâneo e ao Estado desenvolvimentista 

do Leste asiático ao expor que nesses países prevalece modelos fortemente influenciados 

pelos fatores culturais, como por exemplo, nos países mediterrâneos, prevalece a noção de 

“família de países”. Todavia, essa perspectiva não é um consenso, a autora também se 

reporta à, Ferrera & Rhodes, que diferentemente de Esping – Anderson afirmam que, o 

modelo de bem estar desses países são consolidados com base na alta fragmentação 

corporativa do sistema de seguridade social, internamente polarizado e bastante generoso 

com grupos privilegiados, o Estado neste caso, apresenta-se de forma mínima atuando a 

partir da perspectiva clientelista.  

Estes dois olhares supramencionados nos estudos de Draibe (2009), assim como 

também de outros estudiosos da área, revelam a multiplicidade de conceitos e vertentes que 

girão em torno da Política Pública.  Assim sendo, cabe o entendimento que o sistema de 

Bem - Estar Social vivenciado tanto nos países centrais quanto nos países periféricos 

consolidam-se dentro de um gama de complexo onde estão envoltos fatores históricos, 

políticos, econômicos bem como culturais.  

Em se tratando da América latina estudiosos sinalizam que esta possue toda uma 

particularidade quanto a consolidação da Política Pública, a qual deve ser problematizada a 

partir da esfera estatal, tendo como base a relação social de dominação expressa dentro do 

sistema capitalista, que envolve necessariamente, fatores sociais e políticos de cunho bem 

mais amplos, isto é, na base da consolidação do Estado Latino Americano está inscrito 

relações de forças extremamente aguçadas ( endógena e exógenas, arenas que revelam a 

disputa paulatina pelo acesso ao poder, ao Estado, sobretudo, ao governo (REY, 2010; 

BORON, 1994) 

Conforme Borón (1994) esse campo de disputa/arena na América Latina deve ser 

problematizada a partir da democracia, e principalmente, a partir do tipo de democracia que 

se pretende instaurar. Assim sendo, o autor ressalta que, a democracia instaurada na 

América Latina é simplesmente embasada na reestruturação do regime do político e não 

interessa a coletividade. Atílio Borón fazendo referência as palavras de José Nun sinaliza 

que, na América do Sul nunca existiu uma democracia genuína.  
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O autor segue a sua arguição fomentando que as democracias latino-americanas 

devem sobretudo ser refletivas a partir da estrutura e dinâmica do capitalismo, uma vez que, 

este forja todo um discurso teórico e ideológico de política marcada por ações 

descontinuadas do Estado. Para o autor “A ingenuidade e inexperiência de nossos 

dirigentes os levou as pensar que bastava a redemocratização para que certos problemas 

estruturais do capitalismo latino-americano se dissolvem no ar”.  Assim sendo, o autor é 

taxativo ao mencionar que a redemocratização teve seus custos, custo esse refletido sobre 

a condições de vida da sociedade que vincularam-se a crescente pauperização de vários 

segmentos sociais, em função do assentamento de política pautadas em ajustes fiscais, na 

crescente redução do Estado para o social e sua ampliação em favor do mercado, fatos que 

fazem sucumbir a liberdade e democracia.  

Segundo Costa (2006:70), 

 

A subordinação política dos países periféricos ao grande capital foi comprovada pela 
ação dos governos que realizam ajustes liberais em suas sociedades, as custas do 
sacrifício ainda maior da sua população. Na América Latina, o Chile adotou medidas 
liberais, mudando o padrão de regulação estatal na economia e assumindo um 
caráter regressivo na tributação. O caso da Argentina tornou-se emblemático, com a 
adoção de medias propostas pelo FMI e Banco Mundial [...] Foi nesse cenário que o 
Brasil propôs reformas do Estado na década de 1990. A agenda neoliberal passou 
imperar nos discursos reformistas, propondo reduzir a atuação do Estado como a 
única alternativa possível para a modernização do Brasil: Conforme as ideias 
neoliberais a inserção dos diferentes países na globalização competitiva passa pela 
redução do Estado e o saneamento das contas públicas [...] 

 

Neste contexto, a América Latina se depara diante de uma situação em que as 

demandas geradas pela sociedade civil se multiplicam, considerando as injustiças, as 

privações e pelos sofrimentos provocados tanto pela crise capitalista como pelas políticas de 

ajuste e a recomposição global que lhe sucedem, o que origina um verdadeiro aluvião de 

reivindicações de distinto tipo (BORON, 1994).  

É em meio a esse turbilhão de fatores, que nas últimas décadas, vem se 

consolidando políticas sociais na América latina, assim também no Brasil, cuja finalidade 

está em resolver os problemas demandados pelos vários segmentos sociais,  o que incide 

pensar, e estar atento ao jogo de interesses, sobretudo, naqueles que estão no poder, nos 

governos.  

Na contemporaneidade, a consolidação da Política Pública leva em conta outros 

critérios, como por exemplo, a divisão de responsabilidades entre Estado, Mercado, Família, 

terceiro setor e dentre outros, o que requer uma espécie de controle social e/ou embate 

político para que as ações dos governos possam assegurar os direitos sociais, a cidadania 

propriamente dita, inerente a dignidade humana. 
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4. POLÍTICA SOCIAL:  desafios para consolidação da cidadania na contemporaneidade  

 

 Historicamente, tanto a Política Pública, em sentido mais amplo, quanto a Política 

Social, em sentido restrito, revelam a contradição inerentes a natureza bem como 

consolidação dos direitos sociais, uma vez que, o sistema capitalista por muitas vezes 

demonstrou em suas crises cíclicas que não sobrevive sem o Estado de Bem- Estar Social, 

desta forma, na contemporaneidade os direitos sociais diz respeito necessariamente a fusão 

dos direitos individuais com os sociais.  

Assim, os conceitos de política pública e política social se entrelaçam, estes são a 

chave para pensar, fomentar e concretizar direitos de cidadania conquistados e previstos 

pelas leis. Assim, o termo cidadania nos dias atuais é apreendido enquanto o acesso a 

direito sociais, as quais são guiados pelo princípio de igualdade embora permaneça até os 

dias de hoje o princípio da liberdade, isto é, os direitos individuais (POTYARA, 2009) 

Nessa perspectiva Rey (2010) aponta que o Estado seja como realidade ou mesmo 

como conceito, continua a ser o centro da tomada de decisão da ação política, no entanto, 

para Souza (2007) a política pública envolve vários agentes, e por ser assim, não se 

restringe a participantes formais, uma vez que, não se limita a leis e regras, neste ínterim 

Bravo (2001) faz um alerta a sociedade ao mencionar que a democracia representativa 

apresenta-se como uma vitória societal, todavia uma vitória parcial uma vez que na 

sociedade capitalista existe a hegemonia da classe capitalista dominante, havendo um limite 

interno, uma vez que as principais decisões econômicas são tomadas pelo poder privado.  

Desta forma, em tempos de restruturação produtiva, de privatização, de focalização e 

de descentralização revelam o ideário do sistema neoliberal para as políticas sociais. 

Problemas como, desigualdades sociais e regionais; concentração de renda; precarização e 

insegurança no trabalho dentre outros, apresentam-se enquanto fruto da reforma e 

modernização do Estado (GUILHERME & NOGUEIRA, 2010:333) 

 Segundo Guilherme & Nogueira (2010), os últimos governos especialmente a partir 

do Presidente Collor, afogaram-se no acionismo de políticas imediatistas, assentadas na 

redução de financiamento público. A presença da lógica do mercado impulsionou a 

crescente redução estatal nas áreas da saúde, segurança, educação e assistência social 

dentre outras. Paralelamente, Potyara apud Bobbio (1992) afirma que os direitos sociais nos 

últimos anos assumem maior dinamicidade colocando em cena vários sujeitos de direitos 

(criança, idoso, mulheres, PCD dentre outros) que pressiona o Estado para intervir, garantir 

e assegurar direitos como: trabalho, saúde, educação, habitação e assistência social. 
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Nessa instância, cabe o entendimento que o Estado apresenta- se enquanto campo 

de tensão, onde estão postos vários interesses sociais, o Brasil, especificamente, se depara 

com o grande desafio de instituir mecanismos para atender demandas sociais num contexto 

em que as políticas sociais são questionadas no que tange a sua efetividade, uma vez que 

incide a dissociação entre mecanismos legais e realidade no acesso a direitos sociais 

conforme prevê a Constituição Federal de 1988  (GUILHERME & NOGUEIRA, 2010). 

De acordo com Sallum Jr. (1986), nas últimas décadas o Brasil avançou no que 

tange a democracia, gradativamente há uma participação mais efetiva das camadas 

populares, demandando a presença do Estado, exigindo distribuição mais justa de renda, o 

que incide pensar e consolidar políticas mais democráticas o que permite minorar os altos 

índices de desigualdade sociais/material e cultural.  

Nesse viés, Guilherme & Nogueira (2010) assinalam que é de suma importância o 

exercício das contra hegemonias no tocante as práticas orçamentárias, o que permite 

assegurar a participação direta da população nos negócios públicos, para que modo está se 

instrumentalize e conheça de fato as condições financeiras públicas e possa decidir de 

forma direta o destino dos recursos arrecadados, para que assim, se consolide uma gestão 

pública mais participativa e includente.  

O desafio da era contemporânea consiste em “repensar” as formas de Estado, 

sobretudo dos Governos nas suas relações com o mercado e sociedade civil, haja vista a 

necessidade de se estabelecer diálogos e estratégias de ordem micro e macro, no trato das 

questões sociais (e setoriais) ora demandadas pela sociedade. Nesse limiar é 

imprescindível que o Estado estabeleça o compromisso social, isto é, (e aqui 

especificamente pontua-se o Brasil) de compreender, explicar e mudar a realidade posta, 

objetivando acimada de tudo a transformação social, de modo que cada um (sujeitos de 

direitos) possa empreender a luta cotidiana pela cidadania (WANDERLEY, 2004). 

Neste ínterim, cabe o entendimento que essa luta só pode ser empreendida à 

medida que a política passa a ser concebida enquanto um mecanismo de ação cuja 

finalidade é reforçar o vínculo social, tornando - o mais legível e sensível. A reconstrução 

intelectual e moral do Estado de Providência não leva somente a uma reavaliação radical 

dos termos da questão social, mas também empreende também uma redefinição dos 

conjuntos de valores e métodos de progresso. É preciso ter ciência que Estado não pode 

fazer tudo, assim é preciso abraçar a causa e fomentar uma maior continuidade entre ação 

individual e coletiva, uma nova cultura política, a fim de assegurar de fato os direitos sociais, 

o exercício da cidadania em tempos de reestruturação do capital (ROSANVALLON, 1997) 

 



 

11 
 

                  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Pensar a política é pensar a própria consolidação do Estado e a correlação destes 

com a representação. Nesse sentido, historicamente o ideário liberal concebe o Estado 

dentro de uma dimensão pessoal, racional e positivo cujo o intuito é levar a sociedade a 

ordem e ao progresso, sua função majoritária é garantir o direito de todos e não proteger 

ninguém. 

Contraditoriamente, o Estado liberal caminha a passo adverso a essa proposição, 

uma vez que um dos seus critérios e mecanismo de ação está pautada na perspectiva da 

seletividade, isto é, a proteção se dá fora da esfera estatal, consequentemente, afirma-se as 

questões de centralização do poder ao invés da democracia., logo configura-se a 

supremacia do dos direitos civis em detrimento dos direitos sociais, esse movimento 

demonstra a importância de conceber a correlação existente entre Política, Estado e 

representação, ao passo que o princípio da seletividade supracitado, está em proteger o 

direito privado, bem mais que isso- visa proteger o interesse de uma classe, dos 

proprietários e/ou donos do meios de produção.  

Nesse limiar, são profícuas as contribuições de Marx ao escrever o Manifesto 

Comunista, ao passo que sinaliza que este tipo de Estado não representa o interesse de 

todos, na verdade, consiste em um “comitê para gerir os negócios da burguesia”. Para ele, o 

Estado liberal não defende o interesse do indivíduo, mas sim de uma classe. A única forma 

de reversão deste quadro seria a contra hegemonia, isto é, luta do excluído(trabalhador) 

pelo espaço político, direito político e social, que seria a própria materialização do conflito, 

do embate, da luta de classe própria da sociedade moderna. 

Em síntese, com relação ao Estado, cabe o entendimento que o mesmo nada mais é 

que um campo de tensão, onde estão postos vários interesses sociais. É salutar que esse 

movimento contraditório imprimiu mudanças significativas ao Estado Liberal, como por 

exemplo, pode-se mencionar questões ligadas ao sufrágio universal; a conquista de direitos 

trabalhistas dentre outros. Essa perspectiva expressa sem sombra de dúvidas a latência de 

conflitos, a luta de classe na sociedade moderna. Esses e outros fatos visíveis 

cotidianamente demostram e enfatizam que era, e é possível, a ampliação da figura do 

Estado; A expansão dos direitos políticos; A instauração de uma liberal-democracia e 

formulação de políticas públicas condizentes com a necessidade demandas pela sociedade.  

Assim sendo, Potyara (2009) assinala que os conceitos de política pública e política 

são indispensáveis para pensar, problematizar, fomentar e concretizar direitos de cidadania 

conquistados e previstos pelas leis. Na contemporaneidade o termo cidadania deve ser 
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concebido sem sombra de dúvidas, enquanto o acesso a direito sociais, as quais são 

guiados pelo princípio de igualdade embora permaneça até os dias de hoje o princípio da 

liberdade, isto é, os direitos individuais. O desafio é cada vez maior (Estado, Governos 

sobretudo da sociedade civil) de compreender e traçar estratégias de mudança da realidade 

posta. Na eminente busca de transformações sociais, de modo que cada um (sujeitos de 

direitos) possa empreender a luta cotidiana pela cidadania, em fazer valer os direitos ora 

assegurado pelas leis. 
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