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EIXO TEMÁTICO 1 | ESTADO, MOVIMENTOS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS

 

A GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS: uma breve reflexão histórica à 
luz da formação do estado e da sua função civilizatória 

 
THE GUARANTEE OF SOCIAL RIGHTS: a brief historical reflection in the light of the formation 

of the state and its civilizing function 
 

Amanda Bastos de Moura1 
 

RESUMO 
A garantia dos Direitos Sociais, positivados em nosso ordenamento 
jurídico, enfrenta inúmeros desafios econômicos, políticos e sociais 
constantemente. Nesse contexto, a temática do presente trabalho 
emerge da necessidade de se compreender o papel do Estado para 
efetivação desses direitos por meio das políticas públicas, levando-se 
em consideração a perspectiva histórica de sua formação e o exercício 
da sua moderna função civilizatória. Desse modo, objetiva analisar a 
formação do aparato estatal em nossa sociedade, apontando suas 
principais características, e busca compreender como o Estado cumpre 
sua missão de garantidor dos direitos sociais por meio das políticas 
sociais. Nesse delinear, utiliza o método histórico e argumentativo e 
realiza uma revisão bibliográfica. Ademais, expõe as bases teóricas do 
Estado Democrático de Direito e faz um apanhado sobre os principais 
pontos da missão estatal de promover o bem-estar social, 
principalmente no que tange a preservação do princípio da dignidade da 
pessoa humana. Conclui que para os direitos sociais se tornarem 
palpáveis e efetivos em nossa sociedade, faz-se mister a prática de 
políticas públicas efetivas que ratifiquem todas as lutas históricas para a 
superação de desigualdades sociais. 

 
Palavras-chave: Estado; Função Civilizatória; Direitos Sociais; Políticas 

Públicas. 

 

ABSTRACT 
The guarantee of Social Rights, affirmed in our legal system, faces 
countless economic, political and social challenges constantly. In this 
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context, the theme of this work emerges from the need to understand 
the role of the State in the realization of these rights through public 
policies, taking into account the historical perspective of its formation 
and the exercise of its modern civilizing function. Thus, it aims to analyze 
the formation of the state apparatus in our society, pointing out its main 
characteristics, and seeks to understand how the state fulfills its mission 
of guarantor of social rights through social policies. In this outline, it uses 
the historical and argumentative method and carries out a literature 
review. Furthermore, it exposes the theoretical bases of the Democratic 
State of Law and makes an overview of the main points of the state's 
mission to promote social well-being, especially with regard to the 
preservation of the principle of human dignity. It concludes that for 
social rights to become tangible and effective in our society, it is 
necessary to practice effective public policies that ratify all the historical 
struggles to overcome social inequalities. 

 
Keywords: State; Civilizing Function; Social rights; Public policy. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A questão dos Direitos Sociais em nosso país enseja sempre diversas reflexões. 

Consoante o desenvolvimento da sociedade, os direitos se transformam e influenciam a vida 

de todos os indivíduos. Assim, a concepção moderna dos Direitos Sociais é fruto de uma 

construção histórica influenciada pela própria formação do aparato estatal. Tal evolução 

histórica foi lenta e gradual, baseando-se na própria experiência da vida em sociedade. 

Partindo desse pressuposto, é possível afirmar que a garantia dos direitos sociais 

resultou de grandes lutas em diversos momentos históricos, sempre tendo por base o princípio 

da dignidade da pessoa humana. Por representarem um conjunto de normas e instituições 

voltadas ao resguardo da dignidade, liberdade e igualdade dos cidadãos, constituem o 

fundamento do Estado democrático e representam condições elementares para se garantir 

uma vida digna à sociedade, promovendo o mínimo existencial aos cidadãos. 

Assim sendo, o interesse em estudar os principais aspectos da função do Estado como 

garantidor desses direitos sociais, bem como a preocupação em compreender a moderna 

função civilizatória do Estado, sobretudo quanto aos seus efeitos sociais, foram as grandes 

balizadoras da escolha do tema.  

Objetivamos compreender a importância da preservação dos direitos sociais em nosso 

ordenamento jurídico, levando-se em conta a formação do Estado e da sua moderna função 

civilizatória. Ademais, pretendemos apresentar o papel do Estado como garantidor desses 
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direitos, uma vez que a sua preservação exige do aparato estatal uma atuação mais positiva, 

objetivando proporcionar aos cidadãos o mínimo para uma existência pautada no princípio da 

dignidade da pessoa humana. 

Desse modo, realizamos a pesquisa bibliográfica e analisamos documentos de cunho 

científico publicados anteriormente sobre o tema em tela para colaborar com a realização deste 

artigo. O trabalho de revisão bibliográfica será discutido com supedâneo na Constituição da 

República Federativa do Brasil, no posicionamento de alguns pesquisadores em artigos 

científicos, bem como nos livros lidos e nos conhecimentos assimilados na disciplina Estado, 

Direitos e Políticas Sociais do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Direitos Sociais 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

Nesse sentido, fizemos os respectivos questionamentos: Quais as principais 

características da formação histórica do Estado que tem por consequência a sua função 

civilizatória? Como o Estado exerce o seu papel de garantidor dos direitos sociais? Qual a 

importância de políticas sociais efetivas na garantia e preservação desses direitos? 

Concluímos que a garantia e a preservação dos direitos sociais sempre foram 

fundamentos do Estado, na medida em que este visa proteger os cidadãos e promover o bem-

estar de todos. Ademais, a materialização desses direitos, consagrados após diversas lutas 

históricas, se dá mediante o exercício de políticas públicas efetivas que cumpram a função 

civilizatória do Estado e promovam oportunidades para a superação de desigualdades sociais. 

 

2 BREVE ANÁLISE HISTÓRICA DO ESTADO 

 

Ao longo da formação histórica da sociedade mundial, o Estado passou por inúmeras 

concepções, na medida em que diversos doutrinadores expuseram suas análises e percepções 

sobre o tema. Conforme Gramsci (1980), a natureza humana é o conjunto das relações sociais 

historicamente determinadas, isto é, um fato histórico comprovável, sendo assim, é essencial 

entender o papel do Estado na garantia dos direitos, sobretudo quanto às políticas sociais e 

seus efeitos perante toda a sociedade. Vejamos: 

 

Para Marx, o Estado passa a ser visto como um organismo que exerce uma função 
precisa: garantindo a propriedade privada, o Estado assegura e reproduz a divisão da 
sociedade em classes (ou seja, conserva a sociedade civil) e, desse modo, garante a 
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dominação dos proprietários dos meios de produção sobre os não-proprietários, sobre 
os trabalhadores diretos (COUTINHO, 1996, p. 19). 

 

Por sua vez, Mandel define o Estado como “um produto da divisão social do trabalho. 

Surgiu da autonomia crescente de certas atividades superestruturais, mediando a produção 

material, cujo papel era sustentar uma estrutura de classe e relações de produção” (1986, 

p.333).  

Para Engels (apud LENIN, 2010), o Estado é um produto da sociedade numa certa fase 

do seu desenvolvimento; é uma força que se coloca acima da sociedade para que as classes não 

entrem em conflito. Já para Lenin (2010), o Estado não é um órgão de conciliação de classes, 

mas sim um aparato de dominação de classe. Por outro lado, para Poulantzas (2000), o Estado 

não representa um monopólio do capital, mas sim o resultado de uma luta de classes resultante 

da divisão social do trabalho. 

Outro doutrinador de grande importância, responsável pela ampliação do conceito de 

Estado, foi Gramsci. Para ele, Estado representa a fusão de sociedade política e sociedade civil, 

tornando-se, além de um instrumento de dominação, um espaço onde existe inúmeras 

contradições. Gramsci (1980) defende um Estado devidamente articulado, cuja estrutura não 

deve apoiar-se sobre a ditadura do proletariado, mas sobre a capacidade do proletariado de ser 

“hegemônico” e de manter aliança com as demais classes. 

Em nosso país, o modelo de Estado que perdurou até meados da década de 70 tinha por 

objetivo acelerar o crescimento econômico e incentivar o consumo. Esse Estado de Bem Estar 

Social, como foi denominado, ampliou os direitos sociais na medida em que atendia as 

reivindicações da classe operária e melhorava as condições de vida e de trabalho. 

Porém, esse ideal permaneceu até a eclosão das crises do capitalismo do século XX, onde 

a recessão e o desemprego se alastraram por toda a sociedade, sendo necessário ampliar as 

funções do aparato estatal. Desse modo, o Estado neoliberal se consolidou e a intervenção na 

vida social passou a ser mínima. 

Nesse contexto, o Estado assumiu um “caráter abstencionista, concebido como um 

‘Estado Mínimo’” (ANGRA, 2018, p.56). Entretanto, esse modelo não perdurou por muito 

tempo, tendo em vista que se tornou necessário “uma maior intervenção do Estado para 

proporcionar um padrão mínimo de vida e harmonizar as desigualdades sociais” (ANGRA, 2018, 

p. 55).  
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Com a nossa Constituição Federal de 1988 eclodiu a formação do Estado Democrático 

de Direito que, segundo Zimmermann (2002), representa a mistura de dois conceitos, quais 

sejam: o de Estado Democrático que visa governar em conformidade com as percepções da 

maioria; e o de Estado de Direito, que tem por objetivo limitar o poder estatal. Ressalta-se ainda 

que: 

 

A peculiaridade do Estado Democrático de Direito é sua vocação a superar a atual 
contradição do Estado contemporâneo – que ou preserva a todo o custo a liberdade 
dos indivíduos ou, em alguns casos, cresce desproporcionalmente ao concentrar os 
poderes necessários para realizar a tarefa de distribuição das prestações materiais 
necessárias à vida digna do indivíduo. Nesses termos é que vai a assertiva de que o 
Estado Democrático de Direito submete-se ao império da lei, mas da lei que assegura 
o princípio da igualdade não somente diante da generalidade de seus preceitos como 
também diante das desigualdades sociais existentes. Uma tarefa tal implica realizar 
transformações sociais, alterar o status quo. (MORAES, 2014, online). 

 

Nesse novo modelo de Estado, a justiça social norteia toda a atuação da máquina estatal, 

de modo que o principal objetivo seja assegurar o bem-estar de toda a coletividade, garantindo 

renda, alimentação, saúde, habitação, educação e etc. 

Desse modo, é missão do Estado exercer seu poder-dever de agir em benefício da 

sociedade, ratificando os fundamentos do Estado Democrático de Direito e promovendo 

instrumentos efetivos para diminuir as desigualdades sociais através de políticas públicas que 

consolidem uma vida digna para os cidadãos. 

 

3 O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO CIVILIZATÓRIA 

 

Tendo por base o exposto acima, podemos afirmar que é papel primordial do Estado a 

garantia dos direitos sociais a todos os cidadãos, de modo a proporcionar o bem-estar comum 

e o mínimo existencial àqueles que compõem a sociedade. Nesse contexto, de início, cumpre 

destacar os ensinamentos de Claus Offe (1984), no sentido de que o aparato estatal é uma 

estrutura histórica e ideologicamente cristalizada, possuindo, assim, a capacidade de imprimir 

um caráter seletivo às ações governamentais e às políticas públicas.  

Desse modo, torna-se essencial compreender as funções do Estado em nossa sociedade, 

principalmente no que tange a sua moderna função civilizadora que visa promover 

desenvolvimento técnico, econômico e humano. 
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Em O Capitalismo Tardio, Mandel (1986, p.333-334) destaca que as principais funções 

do Estado são: 

 

1. Criar as condições gerais de produção que não podem ser asseguradas pelas 
atividades privadas dos membros da classe dominante; 
 
2. Reprimir quaisquer ameaças das classes dominadas ou de frações particulares 
da classe dominante ao modo de produção, por meio do Exército, da polícia, do 
sistema penitenciário e do judiciário; 

 
3. Integrar as classes dominadas, garantir que a ideologia da sociedade continue 
sendo a da classe dominante e, em consequência, que as classes exploradas aceitem 
sua própria exploração sem o exercício direto de repressão contra elas -> magia e 
ritual; filosofia e moral; lei e política [...] 

 

É evidente que o crescimento/surgimento do Estado acompanha o próprio processo 

civilizatório e, por consequência, a instituição e garantia dos direitos sociais. Nesse sentido, “a 

defesa de que certos números de direitos preexistem ao próprio Estado, por resultarem da 

natureza humana [...] o Estado serve aos cidadãos, é instituição concatenada para lhes garantir 

os direitos básicos” (MENDES, 2012, p. 204). 

Nesse sentido, Robério Paulino (2017) destaca que o Estado exerce duas funções: uma 

função negativa, pautada na opressão, dominação e aceleração do crescimento capitalista; e a 

função positiva, essencial para o desenvolvimento da Nação. Partindo desse pressuposto, resta 

consubstanciado que, além da inegável função de opressão e defesa dos interesses da classe 

dominante sobre as classes trabalhadoras, o Estado exerce uma função civilizatória, como 

organizador da vida social, construtor da infraestrutura e provedor de serviços públicos 

essenciais.  

Ademais, ressalta-se: 

 

O desenvolvimento do estado de bem-estar e os direitos sociais de cidadania a ele 
associados remodelaram fundamentalmente a natureza das sociedades modernas, a 
quais são atualmente caracterizadas por uma combinação única de estado de bem-
estar e economia. [...] O estado de bem-estar [...] confere direitos sociais (padrões 
mínimos de saúde, renda, educação, direito ao trabalho) os quais, em sua 
implementação e plena expressão, transformaram o papel do Estado e a relação entre 
Estado e economia [...] (KING, 1988, p.55). 

 

Outrossim, a forma como se constrói o Estado, bem como a forma como ele se relaciona 

na história com a sociedade, “são os elementos que vão dizer acerca da possibilidade ou não 
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do Estado desempenhar as suas funções de acordo com os seus interesses e/ou de acordo com 

os interesses do povo e/ou de acordo com os interesses do capital” (PAULINO, 2017, p. 24). 

Assim, é inegável que o Estado exerce um papel de garantidor do bem-estar social, na 

medida em que formula, decide e cumpre políticas sociais que visam efetivar o direito de 

melhoria da qualidade de vida da população, tornando-se, cada vez mais, um governo do povo, 

do próprio Estado e do capital. 

 

4 A GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS 

 

As políticas sociais em nosso país perpassam pela relação Estado, capital e sociedade, 

de modo que estas se desenvolvem sob a organização em conjunto do aparato estatal, 

sociedade e cidadãos. Entretanto, ainda que positivados em nossa legislação, faz-se mister 

salientar que para que os direitos sociais sejam devidamente efetivados, devem ser 

implementadas políticas eficientes, capazes de sanar as mazelas sociais.  

Destaca-se ainda que: 

 

Esses direitos sociais prestacionais, em regra, são garantidos mediante políticas 
públicas sociais, planejadas com o escopo de distribuir o capital social entre as classes 
sociais formadoras da comunidade, reduzindo as desigualdades, visto que os rumos 
do desenvolvimento passam pelo combate às desigualdades, à pobreza e à exclusão 
social, a partir de medidas que incluem a construção de uma nova cultura política, a 
estruturação de políticas públicas baseadas nas expectativas e demandas dos 
cidadãos, o fortalecimento das pessoas e das comunidades, o investimento em capital 
humano, à criação e fomento de capital social (LOURO SODRÉ, 2016, p. 243-244). 

 

Durante todo o período de formação da sociedade brasileira, diversas legislações foram 

elaboradas com o objetivo de garantir e efetivar os direitos sociais previstos em nossa Carta 

Magna, “porém a sua execução prática é permeada de muitos desafios, devido às sucessivas 

crises do capitalismo, que acarretam reformas do Estado para garantir a acumulação e a 

reprodução do capital e da força de trabalho” (BAVARESCO; MARTINS, 2019, p. 1). 

Cada vez mais, a luta pela efetivação dos direitos sociais torna-se um desafio da nossa 

sociedade, uma vez que faz-se mister garantir o bem-comum e manter a ordem social. Desta 

forma, entende-se que as políticas sociais representam o resultado da dinâmica social, da 

correlação entre os diversos atores sociais, em seus diferentes espaços e a partir dos variados 
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interesses e relações de força, sendo que a partir do século XIX é que elas são compreendidas 

como estratégias governamentais (BEHRING; BOSCHETTI, 2011). 

Ademais, ressalta-se que: 

 

Na medida em que o Estado tem o papel de garantir as condições para a acumulação 
e a legitimação do sistema, ele precisa responder às demandas da sociedade, precisa 
efetivar políticas públicas que sejam capazes de responder às necessidades básicas dos 
cidadãos, prevenir e aliviar a pobreza. (PAULINO, 2017, p.30). 

 

Cumpre destacar ainda que, em nosso país, a instituição das políticas sociais pautou-se, 

ao longo dos anos, em ser mais um mecanismo institucional de controle das forças populares. 

Assim sendo, a proteção social e garantia dos direitos sociais passou a ser promovida pelo 

Estado, por meio das nossas leis. Outrossim, “suas formulações passam pela preparação da 

decisão política [...] o planejamento, execução e avaliação dos resultados obtidos, tendo o 

gestor público de levar em consideração o que os cidadãos esperam ou desejam que melhore” 

(LOURO SODRÉ, 2016, p. 244). 

Nesse sentido, é missão do Estado promover políticas públicas efetivas, capazes de 

garantir e assegurar a todos os cidadãos os direitos sociais devidamente positivados em nossas 

legislações. Assim, os direitos sociais elencados no Art.6º da nossa Carta Magna, “para se 

tornarem palpáveis e efetivos, precisam de políticas públicas para organizar a atuação do 

Estado no cumprimento das prestações perante a sociedade” (RODRIGUES; WOLFF; OLIVEIRA, 

p.12).  

Nessa toada, Santin (2004, p.34-35) afirma: 

 

[...] As políticas públicas são os meios de planejamento para a execução dos serviços 
públicos. Em todas as áreas o Estado deve possuir políticas públicas de forma clara e 
precisa, na busca de melhor desempenho de suas atividades estatais. A fixação das 
políticas públicas ocorre por meio dos mecanismos estatais de planejamento das 
ações, estratégias e metas para atingir a finalidade pública de forma eficiente, na 
prestação de ações e serviços públicos [...] (SANTIN, 2004, p.34 -35).  

 

Desse modo, o atual Estado brasileiro, que se construiu na contemporaneidade e se 

reformula constantemente em conformidade com as necessidades sociais, é um instrumento 

que tem por objetivo primordial atender as demandas da sociedade e os interesses do próprio 
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capital, concretizando um Estado Democrático de Direito que assume uma concepção de 

governo do capital, do aparato estatal e do povo. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A transformação social é fruto constante de modificações históricas e culturais de um 

povo, de modo que toda a sociedade se torne harmônica e resolva pacificamente suas 

controvérsias. Nesse sentido, o aparato estatal torna-se o responsável por promover normas e 

políticas públicas que efetivem esses objetivos, fixando direitos e garantias fundamentais para 

a proteção dos indivíduos. 

Embora seja reformulado constantemente, o papel do Estado tem estrita relação com a 

economia e a sociedade, uma vez que a máquina do Estado deve atender às preferências dos 

cidadãos, na medida em que esses interesses são colocados acima dos interesses e valores do 

próprio Estado e daqueles que possuem riqueza produtiva, configurando-se, de fato, a 

soberania popular. 

Assim sendo, torna-se cada vez mais necessário reafirmar e fortalecer a missão estatal 

de garantidor dos direitos sociais, reforçando as conquistas trazidas pela nossa Constituição 

Federal de 1988, bem como os direitos da cidadania e da dignidade da pessoa humana.  

Conclui que, como forma de evitar a falência do sistema capitalista diante das suas 

diversas crises ao longo da história, o Estado se viu obrigado a ampliar as suas funções, 

garantindo as condições para legitimação e efetivação do sistema e, ao mesmo tempo, 

respondendo às demandas da sociedade por meio da aplicação de políticas públicas que 

garantam o mínimo existencial aos cidadãos, bem como prevenindo e aliviando a pobreza. 

Por fim, conclui ainda que, além de ser uma ferramenta de acumulação capitalista e 

dominação de classe, o Estado pode, ao mesmo tempo, ser uma alavanca fenomenal de 

desenvolvimento econômico, técnico e humano. Desse modo, no exercício da sua função 

civilizadora, o Estado tem o dever de proporcionar políticas sociais efetivas e oportunidades 

para a superação de desigualdades sociais, proporcionando uma melhor qualidade de vida a 

todos os indivíduos e preservando o princípio da dignidade da pessoa humana. 
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