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SOCIETY AND ESTATE: a joint action to guarantee rights through public policies 
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RESUMO 
A garantia de direitos da sociedade depende de uma relação entre a 
sociedade e o Estado. Essa dinâmica ressalta a importância do trabalho 
em conjunto dessas entidades sociais em prol de um ideal de garantias 
e benefícios indispensáveis para um bem-estar social, o que podemos 
observar é que essa busca por uma sociedade munida de direitos 
garantidos sofre com o enfraquecimento desta seguridade. O objetivo 
deste trabalho é propor uma reflexão a respeito do papel do Estado e 
da sociedade, e os desafios no decorrer do tempo na garantia de direitos 
por meio de políticas públicas. 
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ABSTRACT 
The guarantee of society’s rights depends on a relation between society 
and the state. This dynamic emphasizes the importance of a collective 
work of these social entities on behalf of an ideal of guarantees and 
essential benefits for a social well-being. What we can observe is that 
this search for a society equipped with guaranteed rights suffers from 
the weakening of this security. The aim of this study is to propose a 
reflection over the role of the state and society and the challenges in 
guaranteeing rights through public policies over time. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem como objetivo fomentar uma reflexão sobre Estado, sociedade 

e políticas públicas em uma abordagem dinâmica e organizada, identificando suas evoluções e 

desafios ao longo da história para efetivação de direitos. Essa análise sistematizada, ressalta a 

importância do trabalho em conjunto da sociedade e do Estado no que diz respeito à garantia 

de direitos por meio de políticas públicas, considerando que atualmente a realidade destoa 

desse ideal.  

A análise a respeito do Estado, apresenta seu conceito, sua estrutura, sua evolução ao 

longo do tempo até os dias de hoje, e seu papel fundamental na garantia e implementação de 

direitos da sociedade. No que tange à sociedade, destaca-se suas transformações, com 

diferentes formas de associação, a importância do exercício da cidadania na busca de um bem 

comum. O Estado tem a função de manter a coesão, garantindo direitos, o avanço da aquisição 

de benefícios coletivos tornando-o provedor, juntamente com a sociedade do bem-estar-social. 

Também se ressalta a trajetória acerca das conquistas dos direitos adquiridos pela 

sociedade em diferentes contextos históricos. Faz um breve desenvolvimento, sobre a 

importância das declarações de direitos que marcaram a história, e que apesar de estarem 

assegurados, com o passar do tempo eles sofrem um processo de enfraquecimento. Neste 

sentido, é de fundamental importância a sociedade presente, e à frente na luta por direitos, 

por meio de uma atuação em conjunto com o Estado, como uma ferramenta indispensável no 

processo de implementação das políticas públicas de maneira eficiente.  

O presente trabalho foi baseado em uma revisão bibliográfica, das três categorias 

destacadas no estudo: Estado, sociedade e Políticas Públicas. Concluindo-se a partir da análise 

dos dados obtidos, sobre a importância do papel positivo do Estado, como guardião e um 

agente de implementação dos direitos que visam um bem comum, assegurando a participação 

popular nas etapas de formulação, implementação e avaliação de políticas públicas efetivas. 

 

2 ESTADO: EVOLUÇÃO E GARANTIAS DE DIREITOS 

 

O homem sendo um ser político e social é o principal agente de transformação da sua 

realidade. Essas mudanças são advindas de algumas ferramentas que foram implementadas 
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com o desenvolvimento da sociedade com o passar dos anos, principalmente com a 

consolidação do Estado moderno, permitindo que cada indivíduo pertencente a uma 

organização estatal possua direitos, e que os mesmos assegurem uma vida digna dentro da 

sociedade. 

A evolução do Estado é constante e tem um caráter dinâmico, caracterizada por 

fenômenos históricos, sociais, culturais, econômicos, religiosos, entre outros, que se 

manifestam na sociedade. Em seu livro teoria geral do estado, Pinto Ferreira resume em cinco 

fases esse progresso do estado: a) o Estado latente, em potencial, na organização tribal; b) o 

Estado primitivo de conquistadores; c) o Estado feudal; d) o Estado absoluto; e) e o Estado 

democrático e constitucional. 

O desenvolvimento do comércio foi um ponta pé inicial para a constituição de uma 

sociedade mais complexa. Com a criação da moeda o comércio passa a ser exercido em locais 

públicos, o que acaba contribuindo para a dissolução de aldeias isoladas e suas linhagens tribais. 

O assunto público se amplia e começa a interessar não só pequenos grupos e se estende a uma 

maioria, não só a prática comercial, mas discussões sobre a vida, a defesa da cidade passa a ser 

feita pelos cidadãos. As primeiras noções de Estado surgiram na Grécia com o Estado-cidade, 

chamada, polis, e civitas, em Roma.  

 Esses aspectos causam uma revolução política e do pensamento humano, 

proporcionando uma evolução da polis. A polis, se caracteriza pela preponderância da razão, da 

palavra e o poder de persuasão dos oradores e passa a ter um caráter político, com interferência 

do povo nos assuntos de aplicação da justiça e interesse do estado. Segundo Hannah Arendt, 

em seu livro a condição humana: 

 

A polis se assegurava que os atos, palavras e ações fossem imperecíveis. A esfera da 
polis, surge no ato de compartilhar ações e palavras. A ação é o único ato que constitui 
o ambiente comum. O espaço da aparência precede a constituição da esfera pública, 
existe sempre que os homens se reúnem na modalidade do discurso e da ação. 
(ARENDT, 1999). 

 

A denominação civitas, não se diferencia tanto da polis. O estado romano tem como seu 

principal núcleo, a família, onde o poder era exercido pelo patriarca. A base para a constituição 

dessa sociedade está nos vínculos de parentesco e nas práticas religiosas. Os conceitos de 
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cidade e urbe se diferenciavam e não constituíam o mesmo significado, sendo a cidade um local 

de associação das famílias e das tribos e urbe, um santuário dessa sociedade. 

O surgimento do estado depende de uma pluralidade, na qual esses grupos saem da sua 

condição de isolamento motivados por uma necessidade maior para formar um grupo mais 

vasto que se unem por interesses em comum. Alguns teóricos se dividem a respeito de como 

surgiu o estado, alguns apontam que a formatação de como entendemos o estado hoje surgiu 

na idade média, com a expressão stato, porém a sua definição é muito vaga. No século XV, na 

Inglaterra, a palavra estado passa a ter um significado de ordem pública, na França e na 

Alemanha somente no século XVII. Somente no livro o príncipe o termo, estado passou a ser 

usado com caráter científico, segundo Maquiavel, “o estado seria todo domínio que exerce 

império sobre o homem, ressaltando, ainda, que seria justificável a utilização de todo e 

qualquer meio com o fim de manter, o príncipe, seu Estado”. 

 Essa ideia de poder, abrange outra teoria mais remota, a origem violenta do Estado, 

sugerindo que o estado nasce, sempre, da submissão dos mais fracos pelos mais fortes, essa 

teoria surgiu a partir do darwinismo, no qual se acreditava na sobrevivência do mais forte. Sobre 

isso Hannah Arendt afirma: 

 

O poder preserva a esfera pública, não pode ser armazenado. O poder é sempre um 
potencial do poder. Só há poder onde não se separam atos e palavras. A força é 
indivisível. A força e a violência podem destruir o poder. A violência destrói com mais 
facilidade que a força. (ARENDT, 1999). 

 

A teoria contratual do Estado, atualmente é a que possui mais adeptos dos racionalistas 

ou pacifistas, o surgimento de acordos de vontades, isto é um contrato social. De acordo com 

essa teoria, por conta de uma ameaça iminente pela desagregação os indivíduos buscaram uma 

maneira de se manter seguro, assegurando assim direitos primordiais para a vida em sociedade. 

O estado era fruto da vontade geral, na qual prevalece a vontade da maioria dos indivíduos, 

sobrepondo-se à vontade do rei. 

Durante o século XVIII, com regime absolutista, as virtudes do monarca eram associadas 

às qualidades do Estado, associando o poder público como um grande inimigo da liberdade 

individual, nesse contexto surge o estado liberal, tendo como princípio fundamental a não 

intervenção estatal nas esferas de interesse do indivíduo, assumindo o caráter de 

abstencionista, o “estado mínimo”. Porém com o passar dos séculos, por conta de algumas 
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crises econômicas, recessões, desempregos, houve a necessidade de uma intervenção do 

estado, afim de garantir condições mínimas de existência e reduzir as desigualdades. Surgindo 

a partir daí um estado mais atuante, com o objetivo de assegurar um bem-estar geral 

garantindo o desenvolvimento da pessoa humana, o que foi denominado como estado 

democrático de direito. 

O estado democrático de direito, é uma expressão que referência especificamente aos 

parâmetros de desempenho de um estado moderno, e expande além dos direitos de 

propriedade, através de leis e uma grande variedade de garantias fundamentais, que são 

baseadas no chamado “princípio da dignidade humana”, esses princípios garantem as 

necessidades vitais de um indivíduo. 

O termo democracia, origina-se do grego antigo δημοκρατία (dēmokratía ou "governo 

do povo"), refere-se a quem vai exercer o poder no estado e estabelece condições legais para 

que seus governantes possam legalmente serem eleitos e assim poder exercer o poder, sendo 

a manutenção pacífica do poder umas das principais características desse modelo, como afirma 

Juguen Habermas: 

 

Seu objetivo de prova se esgota na demonstração em que seus envolvidos, mesmo 
quando se autodescrevem de modo empirista, podem ter boas razões para manter as 
regras estabelecidas em uma democracia de massas. Isso vale em primeiro lugar, para 
manutenção dessas normas através dos partidos detentores do poder. (HABERMAS, 
2003). 

 

A estrutura do Estado de direito pode ser, assim, sistematizada como: 

 

1) Estrutura formal do sistema jurídico, garantia das liberdades fundamentais com a 
aplicação da lei geral-abstrata por parte de juízes independentes.  
2) Estrutura material do sistema jurídico: liberdade de concorrência no mercado, 
reconhecida no comércio aos sujeitos da propriedade.  
3) Estrutura social do sistema jurídico: a questão social e as políticas reformistas de 
integração da classe trabalhadora.  
4) Estrutura política do sistema jurídico: separação e distribuição do poder (F. 
Neumann, 1973). (BOBBIO,1998.) 

 

Em resumo, este estado de direito está conectado a direitos e normas fundamentais, o 

qual todos os representantes políticos estarão sujeitos às legislações vigentes limitando assim 

o poder do governo. 
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Surgindo assim uma nova relação política que não prioriza mais um soberano e sim o 

indivíduo, sendo o grande destaque dessa evolução foi o desenvolvimento dos direitos do 

cidadão. Dentro dessa nova visão, a sociedade ganha um maior destaque, pois esses direitos 

visam uma maior democratização do poder atribuindo para esses indivíduos um maior exercício 

da cidadania, no qual o estado se apresenta como o maior assegurador desses direitos com um 

conjunto de normas enfatizando a importância dessa conquista para cada cidadão. Com base 

nessas afirmações se destaca a necessidade de uma atuação positiva do estado em 

proporcionar o mínimo para a existência digna e desenvolvimento do indivíduo humano, 

presente nessa sociedade que vai passar por vários processos de evolução.  

 

3 SOCIEDADE: CONCEITO E EVOLUÇÃO 

 

A sociedade está presente em todas as dimensões da vida humana: Na distribuição de 

riquezas, em um sistema político e jurídico que proteja a integridade da vida, interesses em 

comum, solucione conflitos, que faça punições para aqueles que descumpram as regras; um 

sistema de educação que engloba instituições religiosas, escola, família, cultura entre outros. 

A união moral de seres racionais e livres, organizados de maneira estável e eficaz 

entorno de um fim comum e conhecido por todos interessados, se caracteriza como sociedade. 

A primeira sociedade natural é a família. Com o passar do tempo o indivíduo acaba se 

envolvendo em outras sociedades, movidos por fins profissionais, econômicos e morais. A 

junção desses diversos grupos constitui uma sociedade, com abrangências, municipais, 

estaduais, escalonando até uma mundial, sendo essa uma sociedade humana, a humanidade.   

A divisão dessas sociedades se dá de vários tipos. Marx e Engels dividiram as sociedades 

em seis: a comunidade tribal, agrupamento primitivo de famílias; a sociedade asiática, 

caracterizada pelo despotismo; a sociedade antiga, na qual as relações de classe estabeleciam-

se entre cidadãos e escravos; a sociedade germânica, rural e profundamente individualista; a 

sociedade feudal, extremamente hierarquizada; e a sociedade capitalista, marcada pelo 

domínio da burguesia e com relações de classe nitidamente afirmadas. Previram o surgimento 

de uma sétima, a comunista, na qual desapareceriam as classes sociais. 

Segundo o sociólogo, Durkheim, a sociedade primitiva se divide em solidariedade 

mecânica e solidariedade orgânica. A mecânica, é pré-capitalista e a divisão de trabalho era 
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feito por gênero e não havia muitos trabalhadores várias desempenhando funções, existindo 

uma igualdade de funções entre os indivíduos. A orgânica, pós-capitalista, na qual a divisão do 

trabalho e os membros desempenham diferentes tipos de funções e os membros dessas 

comunidades são interdependentes. 

Outro tipo de divisão é a sociedade moderna e tradicional. A tradicional é caracterizada 

pela importância da família e dos papéis sociais tradicionais, seguindo regras e costumes pré-

estabelecidos e comprovados ao longo dos tempos, as instituições religiosas são as principais 

responsáveis por ditar os códigos de conduta dos cidadãos. Segundo weber, algumas 

sociedades adotam esse conceito de autoridade tradicional, “as coisas sempre foram feitas 

dessa maneira”. Os governantes não possuem flexibilidade de poder, apenas aquela que lhe foi 

concedida pela tradição, em carisma ou racionalidade. A moderna, seu surgimento vem com a 

ascensão do iluminismo, se organiza uma nova visão do mundo: 

 

Sobre noções clássicas de verdade (universal/transcendental), razão (universal), 
identidade (centrada, una, estável) e objetividade, sobre as ideias de progresso e 
emancipação, e sobre as grandes narrativas fundadoras com seus sistemas 
totalizantes e explicações generalizáveis e definitivas. (COSTA, 2005, p. 210). 

 

A ciência produz conhecimentos que visam ordenar as práticas humanas e construí 

modelos ideais, afirmando uma identidade humana, transformando o homem em um sujeito 

político, atribuindo liberdade de expressão, autonomia na vida individual, integração na visão 

racional e evoluída.  

Essa estrutura social organiza esses grupos dentro de um sistema, no qual são unidos 

por uma rede de relações de obrigações, sendo eles os direitos e deveres aceitos e praticados 

entre si. O indivíduo vem antes da sociedade, e são controlados pelas regras sociais impostas a 

eles, sua participação nessa associação está diretamente ligada com a função que ele 

desempenha nela. Tendo isso em vista, o que podemos perceber é que à medida que a 

sociedade vai se estruturando algumas questões se evidenciam como a sobreposição de alguns 

grupos sobre os demais, possibilitando as desigualdades sociais. De acordo com Marx, em sua 

teoria das classes, é apresentada a presença de uma classe dominante e a classe dominada e o 

surgimento dessa divisão ocorre em razão da divisão social do trabalho, de um lado existindo 

quem possui os meios de produção e do outro os não detentores. 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

526 

Outra visão que podemos levar em consideração é a do sociólogo T.H. Marshal, em seu 

estudo sobre cidadania, classes sociais e status, diferencia essas classes em dois tipos, sendo o 

primeiro: “a classe se assenta numa hierarquia de ‘status’ e expressa a diferença entre uma 

classe e outra em termos de direitos legais e costumes estabelecidos que possuem o caráter 

coercivo essencial da lei” (MARSHAL,1967). 

Com isso observamos que essa classificação não favorece o exercício da cidadania, pois 

favorece apenas um grupo em detrimento de outros e feri o exercício da liberdade individual e 

os direitos naturais, como o mesmo expressa em seu texto: “Uma justiça nacional e uma lei 

igual para todos devem (...) enfraquecer e, eventualmente, destruir a justiça de classe, e a 

liberdade pessoal, como um direito natural universal, deve eliminar a servidão”. 

O segundo tipo, não aborda sobre um desdobramento de outras instituições, mas dos 

fatores relacionados com as instituições da propriedade e educação e a estrutura da economia 

nacional. O indivíduo ativo no mercado de trabalho e a possibilidade de acúmulo e sucesso 

material, se cria uma “necessidade proposital”, que pode acarretar uma busca destrutiva e 

excessiva. Essa necessidade a priori não demonstra a incompatibilidade com a igualdade de 

status, Patrick Colquhoun citado na obra de Marshal dizia: “Sem uma grande proporção de 

pobres não poderia haver ricos, já que os ricos são o produto do trabalho (...). A pobreza, 

portanto, é um ingrediente indispensável e por demais necessário da sociedade, (...)”.  

Em um contexto mais recente podemos citar, Antunes, em seu livro o privilégio da 

servidão, que destaca o surgimento de uma nova classe de trabalho, “novo proletariado na era 

digital, cujos trabalhos, mais ou menos intermitentes, mais ou menos constantes, ganharam 

novo impulso com as TIC (Tecnologia da informação e comunicação), que conectam, pelo 

celular, as mais distintas modalidades de trabalho”.O que podemos observar é que saímos de 

uma organização de trabalho fabril e migramos para uma nova flexibilização do trabalho que 

surge com novas maneiras de produção:  

 

Dadas as profundas metamorfoses do mundo produtivo, o conceito ampliado de classe 
trabalhadora, em sua nova morfologia, deve incorporar a totalidade dos trabalhadores 
e trabalhadoras, cada vez mais integrados pelas cadeias produtivas globais e que 
vendem sua força de trabalho como mercadoria em troca de salário, sendo pagos por 
capital-dinheiro, não importando se as atividades que realizam sejam menos 
predominantemente materiais ou imateriais, mais ou menos regulamentadas. 
(ANTUNES,2018). 
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Com todos os contextos e visões compartilhados acima, o que podemos observar é que 

o despertar de uma consciência social é essencial, a fim de se garantir direitos que visam 

diminuir a influência das classes. Uma ferramenta essencial para exercer o papel da cidadania 

que reside dentro dos direitos civis, são as políticas públicas que viabilizem tais garantias, pois 

a abrir mão destes contribui para uma sociedade mais desigual.  

 

4 DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

A humanidade, em seu estado natural é livre, possui direitos decorrentes da própria 

natureza, a exemplo disso citamos a liberdade. Apesar desses direitos fundamentais, a sua 

existência é fruto de ações anteriores na história da humanidade, os mesmos podem sofrer 

alterações, pois essas normas se modificam à medida em que os novos interesses vão surgindo.  

Há várias teorias provenientes das garantias de direito durante a história, na idade 

antiga, idade média, e no começo da idade moderna, já se despontavam algumas 

fundamentações a respeito de alguns direitos. A Revolução Francesa foi um importante fato 

histórico responsável pela propagação da reflexão sobre os direitos essenciais. Com a quebra 

do regime absolutista, se estabeleceu um intenso governo democrático popular, os grandes 

destaques desses desdobramentos, os modelos de organização técnica e científica, a 

declaração universal de direitos do homem, a consolidação do código legal, elaborações 

teóricas sobre constituição, representação política entre outras. 

O iluminismo, foi uma corrente filosófica que teve uma influência direta na revolução 

Francesa, defendia que os direitos eram indissociáveis da condição de ser humano. A relação 

entre a garantia de direitos e um governo democrático é recíproca e de suma importância, já 

que para se manter um governo com essas características é preciso respeitar os direitos 

humanos. Portanto, os iluministas entendem que a liberdade é garantida pelo Direito, cujo 

conteúdo é legítimo se for determinado a partir do procedimento democrático. 

De acordo com Habermas (2003), para que se constitua um processo legislativo legítimo 

é de extrema importância que ele tenha como base os processos de comunicação e participação 

política, essas manifestações de uma vontade legítima que emana do povo são motivadas pelo 

direito positivo. Somente nessas circunstâncias o direito pode ser constituído como uma fonte 

de integração social. 
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A declaração de direitos de 1689, foi aprovada pelo parlamento da Inglaterra. Cem anos 

depois a revolução francesa redigiu a própria carta, Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, em 26 de agosto de 1789, seu principal objetivo limitar os poderes das monarquias e 

garantir direitos comuns a todos, o documento foi inspirado pelos ideais de liberdade, 

igualdade e fraternidade. Porém a consolidação desses direitos só veio acontecer com a criação 

da ONU, no dia 24 de outubro de 1945, como resposta aos horrores da segunda guerra mundial, 

três anos depois foi redigido a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento marco na história 

mundial que estabeleceu, pela primeira vez, normas comuns de proteção aos direitos da pessoa 

humana, a serem seguidas por todos os povos e todas as nações. Elaborada por representantes 

de diferentes origens jurídicas e culturais, sua aprovação foi feita pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas, em Paris, realizada no dia 10 de dezembro. 

 

A Assembléia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos 
como ideal comum a atingir por todos os povos e todas as nações, a fim de que todos 
os indivíduos e todos os órgãos da sociedade, tendo-a constantemente no espírito, se 
esforcem, pelo ensino e pela educação, por desenvolver o respeito desses direitos e 
liberdades e por promover, por medidas progressivas de ordem nacional e 
internacional, o seu reconhecimento e a sua aplicação universais e efetivos tanto entre 
as populações dos próprios Estados membros como entre as dos territórios colocados 
sob a sua jurisdição. (UDH,1948). 

 

A declaração versa sobre direitos civis (privacidade, protestos pacíficos...) e políticos 

(votar, iniciativa popular...), direitos econômicos (previdência pública, trabalho...) sociais e 

culturais (moradia, saúde, educação, saneamento, cultura...), direitos difusos e coletivos 

(ambiente sadio, vedação a propagando enganosa...):  

 

Art. 1° Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. 
Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de 
fraternidade.  
Art. 2° Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados 
na presente Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de 
sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, 
de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita 
nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou 
do território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob 
tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania.  
Art. 3° Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.  
Art. 4° Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão; a escravatura e o trato 
dos escravos, sob todas as formas, são proibidos.  
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Art. 5° Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, 
desumanos ou degradantes(..).” (UDH,1948). 

 

Para Bobbio, a “Declaração Universal representa a consciência histórica que a 

humanidade tem dos próprios valores fundamentais na segunda metade do século XX. É uma 

síntese do passado e uma inspiração para o futuro: mas suas tábuas não foram gravadas de 

uma vez para sempre”. Com isso se apresenta o desafio de se aperfeiçoar, aprimorar, atualizar, 

fazendo com que o mesmo não venha a se cristalizar e enrijecer, sempre se mantendo a 

necessidade de se manter viva a consciência histórica do documento. 

As conquistas desses direitos fundamentais é inegavelmente um importante passo para 

se garantir uma existência digna para todos os indivíduos. Porém outros passos são necessários 

para a efetivação desses direitos que envolvem uma parceria, do indivíduo exercendo sua 

cidadania e do estado, que se mostra um importante aliado na garantia desses direitos. Ainda 

que a constituição estabeleça a aplicabilidade das normas previstas, o próprio texto 

constitucional guia que alguns direitos vão necessitar de leis para sua efetividade. O estado de 

fato se apresenta uma peça chave para promover os direitos fundamentais através do poder 

público, agindo em nome da sociedade e das carências que ela aponta.   

No século XX houve um intenso estudo liderado pelas produções acadêmicas 

americanas e europeias, sobre o impacto do estado na vida em sociedade, as políticas públicas 

são uma importante ferramenta para mediação da relação estado e sociedade. Elas podem ser 

desenvolvidas em parcerias com organizações não governamentais ou com iniciativas privadas. 

Os campos da economia, administração, direito e das Ciências Sociais pertencem ao âmbito das 

políticas públicas, que são traduzidas em políticas econômicas, políticas externas, políticas 

administrativas entre outras. As políticas públicas que mais se aproximam da vida cotidiana são 

as políticas sociais, como por exemplo, saúde, educação, saneamento básico, transporte, 

segurança etc. 

A intencionalidade pública e a resposta a um problema público, são os dois elementos 

fundamentais para as políticas públicas, sendo que a sua elaboração apresenta um 

procedimento ou a solução de problema de relevância social. O problema se apresenta em uma 

condição de desigualdade que foge de uma situação ideal, a sua implementação não se 

fundamenta é um problema de cunho técnico e sim de um complexo de elementos políticos e 

sua avaliação se analisa a aplicabilidade se o propósito pode ser alcançado. Os seus tipos variam 
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de acordo com os aspectos da problemática direcionando uma solução mais adequada para a 

mesma: 

 

Políticas Públicas distributivas: Não levam em conta limitação dos recursos públicos, 
e agem não em um todo, mas em uma parcela especifica da população. 
Políticas Públicas redistributivas: Através dessa modalidade os bens e serviços são 
alocado para uma parte especifica da sociedade por meios de recursos extraídos de 
outros grupos específicos. 
Políticas Públicas regulatórias: São facilmente reconhecidos e envolvem os 
formuladores de política, a administração pública e a burocracia estatal, e outros 
grupos de interesse. Se concretizem em ordens e proibições, decretos e portarias. 
Políticas Públicas constitutivas: São elas que estabelecem, as normas e 
procedimentos a partir das quais devem ser formuladas e implementadas outras 
políticas. (Cartilha políticas públicas e o ciclo orçamentário, 2016.) 

 

Para se entender o desenvolvimento das políticas públicas, o ciclo de políticas públicas 

é um esquema de visualização que organiza as fases envolvidas nesse processo: 

 

1. É do olhar técnico-administrativo da gestão pública em conjunção com as 
demandas sociais que os problemas são identificados;  
2. Forma-se uma agenda de itens que precisam ser trabalhados com urgência e 
prioridade pelo governo;  
3. A formulação de alternativas é fundamental para que os gestores identifiquem 
soluções possíveis;  
4. Nesta etapa é tomada a decisão de qual a solução mais viável; 
5. A política pública passa a ser implementada; 
6. É importantíssimo que haja avaliação e monitoramento constante por parte 
dos gestores públicos e da sociedade civil. Só assim é possível observar se a política 
pública em questão conseguiu ser eficiente, eficaz e efetiva em relação ao problema 
identificado. (Centro de lideranças públicas, 2019.) 

 

A participação da sociedade nesses processos é indispensável no exercício do poder, na 

luta para que seus direitos sejam atendidos, o estado democrático de direito, tem como base a 

soberania popular, legitimando a participação política, a fim de fortalecer esses vínculos foi 

implementado o conselho de direitos que contam com a participação: Do Estado, da sociedade 

civil e das unidades produtivas. 

Sua função básica é propor, supervisionar, avaliar e fiscalizar as políticas públicas, sendo 

sua maior importância o aperfeiçoamento dessas políticas e que se faça um uso adequado dos 

recursos públicos. Sendo assim, dentro do processo administrativo político o indivíduo exerce 

sua cidadania. No que se diz respeito a fiscalização da implantação de políticas eficientes, a 

participação popular na aplicabilidade desses direitos, estando presente em todas etapas do 
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processo é o mecanismo mais eficiente para que esses direitos fundamentais se tornem 

palpáveis e efetivos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A união do estado, sociedade e políticas públicas é a principal maneira de garantir os 

direitos fundamentais, em especial dos direitos sociais, em busca de um bem comum. O 

contrário desse ideal não favorece um bom funcionamento desse processo denotando um 

retrocesso para o progresso de tudo que foi conquistado ao longo do tempo até os dias de hoje.  

Concluímos que para se existir uma realidade mais igualitária, o estado tem 

responsabilidade de promover uma vida digna para todos os indivíduos pertencentes a uma 

sociedade, sendo essa uma característica do Estado Democrático de Direito, que se fundamenta 

na soberania popular, que é a base do atual modelo de Estado, além de validar a participação 

da sociedade, assim como nas escolhas orçamentárias e no planejamento dos fins.  

Constatamos que as políticas públicas são de extrema importância para trilhar um 

caminho e efetivar os direitos fundamentais sociais, e que estes se tornem palpáveis e eficientes 

sendo indispensável a ampla participação social na eleição das prioridades. A participação 

popular age com a função de oferecer informações que facilitam, a correção, a iniciativa de 

novos planejamentos e o controle e a avaliação dessas políticas. Com isso o cidadão exerce sua 

capacidade plena dentro do processo administrativo político, contribuindo para um bem-estar 

geral. 
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