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RESUMO 
O Estado é a materialização do inconciliável antagonismo de classes. 
Enquanto comitê executivo da burguesia direciona suas forças para os 
interesses do mercado, e em alguns momentos cede às demandas das 
classes trabalhadoras, através das políticas públicas. Fazendo esse 
recorte para a área da infância, vemos o reconhecimento de seus 
direitos como sujeito fruto das lutas dos movimentos sociais no seio da 
sociedade capitalista. E para que esses direitos sejam efetivados faz-se 
necessário um conjunto articulado de políticas públicas nas diversas 
áreas de saúde, educação, assistência, cultura etc. No contexto atual de 
capitalismo neoliberal, o governo brasileiro reflete a figura do Estado 
repressor, com forte acento conservador, com olhar voltado o mercado 
em detrimento dos interesses das classes trabalhadoras.  No que diz 
respeito ao investimento nas políticas de infância vemos um verdadeiro 
desmonte dos espaços de controle e participação social e o corte de 
gastos em diversas áreas. 
 

Palavras-chave: Estado; crianças e adolescentes; lutas sociais; políticas 

públicas. 

 

ABSTRACT 
The State, as a country, is the effectiveness of irreconcilable social 
classes antagonism. Whilst an executive committee of the bourgeoisie, 
it directs its forces to the interests of the capitalist market, and at times 
gives in to the demands of the working classes, through public policies. 
When it concerns to the childhood area, we see the recognition of their 
rights as a subject resulting from the struggles of social movements 
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within capitalist society. In order to these rights can be released, an 
articulated set of public policies in the various areas of health, 
education, assistance, culture, etc. is necessary. In the current context 
of neoliberal capitalism, the Brazilian government reflects the figure of 
the repressive State, as a country, with a strong conservative accent, 
with a focus on the market to the detriment of the interests of the 
working classes. About investment in childhood policies, we see a real 
“dismantling” of places for social control, and participation, and cost-
cutting plan in several areas. 

 
Keywords: State; children and adolescents; social struggles; public 

policies. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Para entender o atual cenário das políticas de infância no governo Bolsonaro é preciso 

compreender algumas concepções de Estado, principalmente de autores inspirados em Marx, 

e depreender que as políticas sociais são frutos das contradições capital versus trabalho no 

sistema capitalista, e mesmo que o Estado ceda às pressões das classes subalternas, o seu 

interesse maior é sempre o do mercado. 

As políticas neoliberais e as contrarreformas do Estado se intensificaram a partir da 

década de 1990, coincidentemente nesse período, fruto das lutas populares e dos movimentos 

pró infância, tivemos muitas conquistas voltadas para os direitos de crianças e adolescentes, 

tendo a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), como a mais significativa delas, 

e que demandou políticas especificas para a necessidade desses sujeitos. Porém, o que vemos 

nos últimos anos é um verdadeiro desmonte das políticas de Estado voltadas para a infância, 

com cortes de gastos e investimentos nas áreas de assistência, educação, saúde e formação 

profissional. Por outro lado, temos a resistência, principalmente da sociedade civil organizada, 

que tenta manter as conquistas, a duras penas, dos movimentos sociais pela infância, que 

tiveram grande relevância no processo de democratização do país.  

Mesmo num cenário de Estado autoritário e repressor, quase beirando ao fascismo, as 

políticas sociais, fruto das lutas da classe trabalhadora ainda são uma alternativa viável para a 

melhoria de vida das populações mais pobres, principalmente crianças e adolescentes. 

Esse artigo é de cunho bibliográfico, tendo como referencial teórico-metodológico o 

materialismo histórico e dialético, e buscou analisar o tratamento do Estado brasileiro, no atual 

governo, à infância e adolescência, no que se refere às políticas sociais.  Para isso, baseou-se 
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em autores como Marx; Engels (1998), Lênin (1917), Poulantzas (1980), Gramsci (1989) e 

Paulino (2017). E nas autoras Behring e Boschetti (2016) para entender os meandros dessa 

macroestrutura e as contradições na execução das políticas sociais para um público tido como 

prioritário. 

 

2 ALGUMAS CONCEPÇÕES DE ESTADO E A RELAÇÃO COM O ATUAL GOVERNO BRASILEIRO 

 

Marx em sua trajetória de vida procurou analisar a sociedade capitalista a partir de sua 

base material, ou seja, o modo de produção e as relações sociais que se desenvolviam, a partir 

das contradições do capital versus trabalho. Para ele toda riqueza é fruto de um trabalho 

excedente não pago, e que no modo de produção capitalista gera riqueza para o detentor dos 

meios de produção e miséria para a classe trabalhadora. E para que, o ciclo de produção e 

reprodução do capital se desenvolva, é necessária a ação de um Estado forte que crie as 

condições necessárias para o desenvolvimento do capital. Dessa forma, o Estado é visto como 

o comitê executivo da burguesia, que com todo seu aparato ideológico e repressor vai garantir 

as opressões de classe e o abismo entre dominadores e dominados.  

Para Marx e Engels: “o poder estatal moderno é apenas uma comissão que administra 

os negócios comuns de toda a classe burguesa” (1998, p.42). Sendo assim o Estado vai 

adquirindo o papel de articulador das demandas das classes dominantes e em alguns momentos 

vai cedendo às pressões das classes trabalhadoras para manter certo equilíbrio e evitar as 

convulsões sociais.  

Lênin em sua obra “O Estado e a Revolução”, que busca resgatar a essência do 

pensamento de Marx, destaca que a principal função do Estado é manter os mecanismos de 

opressão: 

 

Como o Estado nasceu da necessidade de refrear os antagonismos de classes, no 
próprio conflito dessas classes, resulta, em princípio, que o Estado é sempre o Estado 
da classe mais poderosa, da classe economicamente dominante que, também graças 
a ele, se torna a classe politicamente dominante e adquire, assim, novos meios de 
oprimir e explorar a classe dominada. (LÊNIN, 1917, p. 12). 

 

Para Lênin o Estado nasce para defender os interesses da classe dominante e conter 

qualquer tipo de oposição contra quem está no poder. Fica claro dessa forma, que o Estado tem 
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um lado, ele não é imparcial e nem isento de interesses. Como afirma o próprio Lênin (1917), o 

Estado é fruto do “inconciliável antagonismo de classes”. 

Mesmo que, em alguns momentos históricos, o Estado absorva as pressões e demandas 

das classes trabalhadoras através das políticas públicas, o interesse maior será sempre a 

manutenção do próprio sistema capitalista e de seus processos de acumulação. 

Já para Paulino (2017), por sua vez, o Estado tem uma função positiva, pois garante o 

investimento em políticas públicas e infraestrutura para o desenvolvimento da sociedade como 

um todo. E que essa visão reduzida do Estado própria de Marx e de seus seguidores, se dá ao 

fato de que no contexto de início do capitalismo, as nações eram mais repressoras, com todo 

seu aparato militar para oprimir qualquer levante das classes subalternas. Ele destaca ainda o 

importante papel civilizatório do Estado contemporâneo:  

 

O estado a que se refere a tese fundamental deste trabalho é o Estado em sua visão 
alargada, que não nega sua função central de dominação e opressão, mas que 
incorpora também as funções de organizador e indutor do desenvolvimento 
econômico, técnico e humano e essencialmente de provedor de serviços públicos 
essenciais à vida em grandes e complexas sociedades. (PAULINO, 2017, p. 24). 

 

Mesmo com essa visão mais alargada do Estado, que é essencial para o desenvolvimento 

das políticas públicas, o autor não nega o caráter de dominação Estado, mas reafirma que não 

se resume a isso, tem uma dimensão muito maior na criação de possibilidades para o 

desenvolvimento e modernização da sociedade. 

Já Poulantzas (1980) apresenta uma visão de Estado como condensação de uma relação 

de forças, que será fundamental no desenvolvimento tanto das forças produtivas, quanto no 

atendimento das demandas das classes trabalhadoras, ou seja, será o tensionamento e o grau 

de poder entre as classes, que irá definir o direcionamento das ações do Estado: 

 

O Estado, condensação material de uma relação contraditória, não organiza a unidade 
do bloco político no poder desde o exterior, como que resolvesse pela sua simples 
existência, e à distância as contradições de classe. Bem ao contrário, é o jogo dessas 
contradições na materialidade do Estado que torna possível, por mais paradoxal que 
possa parecer, a função de organização do Estado. (POULANTZAS, 1980, p. 153). 

 

Pode-se depreender, dessa forma, que as próprias contradições de classe no seio do 

Estado capitalista são necessárias para sua dinâmica organizativa. Segundo o mesmo autor, é o 
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lugar que cada classe ocupa, que irá definir seu papel de maior ou menor influência política 

como lugar estratégico. 

Claro que nessa visão do Estado relacional, não se exclui o direcionamento do Estado 

para os interesses do bloco no poder, ou seja, as classes dominantes, que a partir do seu lugar 

estratégico, se mantém no poder. 

 

Mas particularmente o poder político, cujo referencial é fundamentalmente o Estado, 
relaciona-se com a organização de poder de uma classe e a posição de classe na 
conjuntura (entre outros fatores, organização em partido) com as relações de classes 
constituídas como forças sociais, logo com um campo estratégico propriamente 
falando. O poder político de uma classe, sua capacidade de concretizar seus interesses 
políticos, depende não apenas do seu lugar (de sua determinação) de classe em 
relação às outras, mas também de sua posição e estratégia diante delas, o que 
denominei como estratégia do adversário. (POULANTZAS, 1980, p. 169). 

 

Mais uma vez se reforça as contradições entre as classes e os espaços de disputa no 

interior do próprio Estado, que é formado por interesses divergentes e antagônicos. O Estado 

vai assumir a função de “conciliador” das classes através dos aparelhos ideológicos e das 

políticas sociais.  

Poulantzas reforça o duplo papel do Estado na produção e reprodução do capital, que 

se dá através da repressão e da ideologia dominante: 

 

O Estado tem um papel essencial nas relações de produção e na delimitação-
reprodução das classes sociais, porque não se limita ao exercício da repressão física 
organizada. O Estado também tem um papel específico na organização das relações 
ideológicas e da ideologia dominante. (POULANTZAS, 1980, p. 33). 

 

Os aparelhos ideológicos assumem, nesse contexto, um papel importante na 

manutenção dos mecanismos de poder e na dominação das classes dominadas. E são 

reforçados pelos meios de comunicação, a religião e as instituições públicas. 

A repressão e as ideologias, talvez sejam dois elementos fundamentais para 

compreender o atual governo brasileiro, que ascendeu ao poder num contexto de “repulsa”, 

ou certa resistência aos governos de esquerda, numa trama política puxada por juízes e 

promotores e reforçada pela mídia burguesa. Pegando a análise de Gramsci (1989), no Livro 

Maquiavel, a política e o Estado Moderno, sobre o príncipe moderno, o príncipe-mito, talvez 

Bolsonaro represente “uma criação da fantasia concreta que atua sobre um povo disperso e 
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pulverizado para despertar e organizar a sua vontade coletiva” (p.4). Ou seja, por mais que 

achemos que ele represente o que existe de pior na política, sem postura de um chefe de 

Estado, com discursos machistas, homofóbicos, racistas, com ataques constantes à democracia, 

não podemos negar, que ele representa o discurso de uma parcela da elite brasileira, que nunca 

admitiu que pobres e as minorias tivessem acesso a direitos.  

 Para Gramsci (1989) a figura do Príncipe moderno não deveria ser materializada numa 

pessoa, mas na figura do partido político, fruto de um processo histórico e do amadurecimento 

de uma vontade coletiva. Por outro lado, só aconteceria de forma utópica, imediata, em 

situações extremas e de grande ameaça, um perigo iminente que leve a paixões e fanatismos. 

 

O moderno príncipe, o mito-príncipe, não pode ser uma pessoa real, um indivíduo 
concreto; só pode ser um organismo; um elemento complexo de sociedade no qual já 
tenha se iniciado a concretização de uma vontade coletiva reconhecida e 
fundamentada parcialmente na ação. Este organismo já é determinado pelo 
desenvolvimento histórico, é o partido político: a primeira célula na qual se 
aglomeram germes de vontade coletiva que tendem a se tornar universais e totais. No 
mundo moderno, só uma ação histórico-política imediata e iminente, caracterizada 
pela necessidade de um procedimento rápido e fulminante, pode-se encarnar 
miticamente num indivíduo concreto; a rapidez só pode tornar-se necessária em 
virtude de um grande perigo iminente, grande perigo que efetivamente leve a um 
despertar fulminante das paixões e do fanatismo, aniquilando o senso crítico e a 
corrosividade irônica que podem destruir o caráter "carismático" do condottiero. 
(GRAMSCI, 1989, p. 6). 

 

O governo Bolsonaro, desde o início, foi baseado em fakenews, tipo “kit gay” e 

mamadeira de piroca; no combate a ameaças fantasiosas de avanço do comunismo e da 

ideologia de gênero; tentando libertar as escolas das doutrinações políticas. Veio pelo medo do 

Brasil virar uma nova “Venezuela”. Veio com a missão de “resgatar” os valores morais e cristãos, 

subvertidos pela esquerda, e que estavam arruinando com a tradicional família brasileira. Por 

outro lado, reforça o acento autoritário e altamente repressivo, com presença massiva de 

militares em altos cargos e constantes ameaças as instituições democráticas, como o próprio 

Congresso Federal e o Supremo Tribunal Federal (STF). Um governo que é quase uma teocracia, 

mas que é totalmente submisso aos interesses americanos. 

O Estado brasileiro no cenário atual viabiliza as políticas neoliberais de cortes de gastos 

nas políticas públicas, privatizações, fortalecimento do capital estrangeiro e ajustes fiscais em 

detrimento dos investimentos em políticas públicas para a melhoria de vida da população mais 

pobre.  
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No tópico a seguir veremos um pouco como isso se dá nos investimentos voltados para 

a área da criança e adolescência e no desmonte das políticas de infância a partir da experiência 

no Conselho Nacional da Criança e do Adolescente (CONANDA). 

 

3 O ESTADO NEOLIBERAL E O DESMONTE DAS POLÍTICAS DE INFÂNCIA NO ATUAL CONTEXTO 

BRASILEIRO 

 

Antes de falar da atual situação das políticas de infância em nosso país é importante 

destacar que no processo de lutas pela redemocratização do Brasil, na década de 1980, tivemos 

a importante contribuição de vários movimentos de luta em prol da infância, como o 

Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, a Pastoral do Menor da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a Frente Nacional de Defesa dos Direitos das Crianças e 

Adolescentes e a Comissão Nacional Criança e Constituinte, que foram fundamentais para 

trazer para o cenário nacional, o debate sobre a situação de milhares de crianças e adolescentes 

que viviam nas ruas ou em situações precárias dentro das unidades da FEBEM.  

Essa ampla mobilização questionou o papel do Estado no trato com crianças e 

adolescentes, que eram vistos como “Menor” e casos de polícia, para uma nova postura em 

relação a infância pobre brasileira. Fruto dessa luta foi a inclusão do artigo 227 da Constituição 

Federal de 1988 reconhecendo crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, e que é dever 

da família, da sociedade e do Estado, com prioridade absoluta, garantir seu pleno 

desenvolvimento, a partir da elaboração de políticas públicas de atendimento a infância. Como 

materialização desse artigo foi criada a lei 8.069 de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA), que prevê a criação do Sistema de Garantia de Direitos (SGD) para 

priorizar a proteção integral de crianças e adolescentes, além de definir as linhas de ação e 

diretrizes da política de atendimento de crianças e adolescentes nos diversos âmbitos, federal, 

estadual e municipal com ações descentralizadas e fiscalização da sociedade civil através dos 

conselhos de direitos. 

A década de 1990 no Brasil, marca ao mesmo tempo grandes conquistas para as lutas 

sociais no campo das políticas públicas, com conquistas nas diversas áreas, como também a 

contrarreforma do Estado, com a adoção de políticas neoliberais para o fortalecimento do 
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capital. E nesse contexto, vários movimentos que emergiram na década anterior não avançaram 

devidamente por conta dessas contrarreformas neoliberais.  

A contrarreforma do Estado entra como alternativa de recomposição do capital diante 

do seu esgarçamento, e de suas várias crises de produção e consumo. As políticas neoliberais 

fazem parte do processo de reestruturação produtiva do capital para recuperar suas taxas de 

lucro e crescimento, em detrimento do empobrecimento da classe trabalhadora. É um modelo 

mais agressivo em que o Estado fortalece o capital e garante o mínimo para as classes 

trabalhadoras.  

Para Bhering e Boschett (2016) no discurso neoliberal o problema estava no Estado, que 

precisaria ser reformado para atingir os resultados necessários de superação da crise fiscal: 

 

Argumentava-se que o problema estaria localizado no Estado, e por isso seria 
necessário reformá-lo para novas requisições, corrigindo distorções e reduzindo 
custos, enquanto a política econômica corroía aceleradamente os meios de 
financiamento do Estado brasileiro através de uma inserção na ordem internacional 
que deixou o país à mercê dos especuladores no mercado financeiro, de forma que 
todo o esforço de redução de custos preconizado escoou pelo ralo do crescimento 
galopante das dívidas internas e externas. (BEHRING; BOSCHETTI, 2016, p. 152). 

 

Para os liberais e neoliberais o Estado sempre era um problema, principalmente quando 

investia em políticas sociais, por isso, para eles, o Estado deveria intervir minimante na 

economia e atuar somente em questões emergenciais, principalmente na defesa das fronteiras.  

Portanto, o que se viu foi um Estado forte para o mercado e mínimo para o atendimento dos 

direitos das classes trabalhadoras. O Estado acabou servindo aos interesses do mercado e às 

políticas internacionais. 

Quando olhamos para a pauta da infância, no atual governo, nos deparamos com 

discursos ultraconservadores, que reforçam práticas contrárias ao que prega o Estatuto da 

Criança e do Adolescente e a doutrina da proteção integral. No próprio pleito eleitoral, 

enquanto candidato, Bolsonaro expressou que o Estatuto da Criança e do Adolescente deveria 

ser jogado na latrina. Ele também se mostra favorável a Redução da Maioridade Penal, ao 

trabalho e armamento infantil. Por outro lado, é contra a educação sexual nas escolas, ensino 

crítico e a vacinação de crianças contra a Covid-19, aliás a cobertura de vacinas obrigatórias 

vem caindo desde 2016. (ABRINQ, 2020). 
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Quando olhamos os investimentos feitos na área da infância nos dois últimos anos 

vemos como regredimos no atendimento integral de crianças e adolescentes. A Fundação 

Abrinq a partir dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) analisa alguns indicadores 

ligados a crianças e adolescentes no Brasil. Segundo a publicação em 2019, havia uma 

estimativa de 69,3 milhões de crianças e adolescentes entre zero e 19 anos de idade no Brasil. 

Desse total, 9,1 milhões, viviam em famílias com até ¼ de salário-mínimo.  

Em relação a educação, a taxa de matrículas em creches em 2019 atingiu 30,9%, a meta 

do Plano Nacional de Educação (PNE) é 50% até 2024, ou seja, a meta ainda está longe de ser 

alcançada. A pesquisa também identificou em relação as escolas de ensino fundamental e 

médio a falta de investimento em infraestrutura e equipamentos tecnológicos, e dependendo 

da região do país, ainda falta saneamento básico em muitas escolas. 

Os gastos previstos no orçamento do Fundo Nacional da Criança e o Adolescente (FNCA), 

além de redução de recursos, existe a dificuldade da execução deles. Segundo o Portal da 

Transparência em 2019 foram orçados R$ 25, 33 milhões, dos quais foram executados apenas 

468, 87 mil. Em 2020 o valor caiu para 23,65 milhões e não aparece o que foi gasto. Já em 2021, 

o orçamento foi 23, 94milhões e foram executados 3,3 milhões. Vale destacar que, em 2021 o 

recurso que estava liberado para uso era apenas 4 milhões, e o restante está contingenciado 

devido a PEC do Teto dos Gastos, o que impossibilitou a utilização dos recursos. O orçamento 

do Programa Criança Feliz, que é voltado para a primeira infância, a realidade é parecida, 

quanto a execução das despesas, ainda segundo o Portal da Transparência2 em 2019 foram 

orçados R$ 502, 52 milhões e executado apenas R$ 4,96 milhões. Para 2020 foi orçado R$ 

394,63 milhões e executado R$ 33, 38 mil. Já em 2021 havia um orçamento de R$ 379, 87 

milhões, e foi executado o valor ínfimo de R$ 1,05 milhão. Isso demonstra também que existe 

uma má vontade política, para que as coisas acontecem e muitas coisas também esbarram em 

questões burocráticas, que impedem a implementação das políticas públicas de infância. 

Demandas não faltam principalmente num cenário de pandemia onde milhares de crianças 

ficaram sem acesso à escola, sem merenda e muitos não puderam acessar as aulas online 

devido à falta de equipamentos tecnológicos. 

 
2 https://www.portaltransparencia.gov.br/. Acesso em: 06 jan. 2022. 
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Uma conquista trazida pela Constituição de 1988 foi a dimensão da participação 

democrática nos espaços de construção de políticas públicas, o chamado controle social. Além 

de ser um espaço em constante disputa e de correlação de forças, no atual governo, ele vem 

sendo cada vez mais desmobilizado e até mesmo extinto, como aconteceu com diversas 

comissões, fóruns e conselhos com a criação do decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019, que 

extingue e estabelece diretrizes, regras e limitações para colegiados da administração pública 

federal, a partir deste decreto foram extintos diversos conselhos ligados a políticas setoriais. 

Em relação à criança e adolescente o Presidente Jair Bolsonaro lançou o Decreto nº 

10.003, de 4 de setembro de 2019 sobre o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CONANDA), no decreto havia uma forte tendência autoritária e repressiva do 

governo em desmobilizar o principal espaço de defesa dos direitos de crianças e adolescentes. 

Além da destituição do mandado em vigor, o decreto estipulava a redução do número de 

conselheiros de 28 para 18, as reuniões passariam a ser trimestrais e não mais mensais, os 

conselheiros de fora de Brasília, que no caso eram da sociedade civil, iriam participar por vídeo 

conferência, a escolha de representantes da sociedade civil passaria a ser feita através de 

seleção pública, com edital preparado pelo governo, e não haveria mais reeleição de membros 

da sociedade civil. Essa foi uma demonstração da forma autoritária e arbitrária como age esse 

governo. O CONANDA ficou vários meses parado só retomando suas atividades a partir de uma 

ação junto ao Supremo Tribunal Federal (STF). Atualmente o CONANDA continua exercendo 

suas atividades tentando manter suas conquistas históricas em favor da infância e da 

adolescência, mesmo com todos os retrocessos apresentados pelo atual governo, que vão 

desde a falta de investimento em pessoal de apoio técnico, passando pela redução 

orçamentária e o próprio isolamento do Conselho em algumas pautas, que passam diretamente 

pela Secretaria Nacional da Criança e do Adolescente.  

Com uma visão totalmente conservadora sobre crianças e adolescentes, principalmente 

baseada em aspectos religiosos e morais, o governo acaba barrando temas ligados a 

sexualidade de crianças e adolescentes, os direitos sexuais e reprodutivos de adolescentes em 

privação de liberdade e o direito à profissionalização e ao trabalho. 

Talvez o atual governo seja um exemplo clássico da figura do Estado opressor e 

perseguidor das classes trabalhadoras e com interesses voltados totalmente para o mercado 

financeiro internacional. 
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O que resta as instituições de defesa de direitos de crianças e adolescentes é continuar 

resistindo e lutando pela efetivação das políticas de infância, pois como afirma Bhering e 

Boschett (2016): “Não obstante reforçamos que a forma como essas políticas são formuladas e 

implementadas é decorrente da correlação de forças existentes no interior e no exterior do 

aparato estatal” (p. 34). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final deste artigo, a partir do caminho percorrido, nos leva a reconhecer como o 

Estado vem agindo como principal força repressora dentro da sociedade. Desde Marx, vamos 

descobrindo como esse Estado se organiza do lado da classe opressora, a burguesia, e como ele 

cria seu aparato para se manter no poder através das ideologias e dos exércitos. Mesmo 

concordando com Paulino, de que o Estado cria estruturas para o desenvolvimento da 

sociedade, e que ele tem uma função civilizadora, esse Estado será sempre um Estado de classe, 

elitista, que tem um lado definido. Mesmo o desenvolvimento de políticas públicas, elas são 

fruto das pressões das classes trabalhadoras, são resultados de anos de luta, frutos da 

organização e mobilização dos movimentos sociais organizados e quando atendidas pelo 

Estado, não é sem um interesse de beneficiar o próprio mercado. 

Seguindo a linha de Poulantzas, nesse Estado, que é relacional, existem disputas e 

correlações de forças, e as demandas de cada grupo serão atingidas, em maior ou menor grau, 

a partir de sua posição estratégica.  Nessa arena de disputas, temos o papel significativo dos 

conselhos de direitos, como no caso do CONANDA, que tem o papel de deliberar e fiscalizar as 

políticas públicas de infância em nosso país, mesmo com todos os retrocessos e perdas de 

direitos. No campo das políticas públicas vemos um verdadeiro desmonte do Estado brasileiro, 

que com forte acento neoliberal, vem cortando gastos em políticas de saúde, educação, 

assistência. Não investe em meio ambiente, nem em pesquisa e ciência. O maior gasto vai para 

o setor da segurança pública e pagamento dos juros da dívida. A maior preocupação é entregar 

as empresas nacionais à iniciativa privada.  

Conforme a análise de Gramsci em o Príncipe, seria Bolsonaro esse príncipe-mito, fruto 

de um devaneio coletivo, que irá se manter no poder a todo custo? Ou apenas um equívoco do 

tempo que será apagado para sempre da história? Esse final ainda não sabemos, só nos resta 
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resistir, porque a história é feita de lutas! Enquanto ainda não conseguirmos superar de vez o 

Estado, devemos tentar garantir, que ele ofereça condições mínimas de dignidade para todos. 
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