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Políticas públicas: Conceito, problema público. 
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CONCEITO DE POLÍTICA, ESTADO E GOVERNO 

 

As políticas públicas se constituem um dos campos da ciência 

política e sua compreensão está relacionada a própria política.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As políticas públicas repercutem na economia e 
nas sociedades, daí por que qualquer teoria da 
política pública precisa também explicar as 
inter-relações entre Estado, política, economia e 
sociedade. (SOUZA, 2006 p.25). 
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O que é uma política? 

Para nossos objetivos aqui adotaremos a compreensão de que o termo 

política expressa relações entre indivíduos entre as quais as relações de 

poder.  

 

 O que é Estado? 

 “[...] o poder organizado e estruturado para impor à comunidade em que 

está implantado normas que atualmente chamamos jurídicas”. 

(DICIONÁRIO DE POLÍTICA (2012 p.166). 

 

O que é Governo? 

É o exercício do poder do Estado por um grupo político.  

Governo não é o mesmo que o Estado. Um governo alcança o poder (no 

caso da democracia, através de eleições livres), exerce as suas funções e 

retira-se. O Estado permanece idêntico e inalterável perante os sucessivos 

governos. 
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O que é uma política pública? 

“o conjunto de orientações e ações de um governo com  
vistas ao alcance de determinados objetivos”. (BELLONI,  
2000, p.10) 

“(...) a que se desenvolve em esferas públicas da  
sociedade (...). (DRAIBE, 2001, p.17). 
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Quem são os beneficiários da política pública? 

Os beneficiários são os diversos segmentos da  sociedade – 

jovens, mulheres, indígenas, agricultores  familiares, 

moradores de rua, idosos, que manifestam  seus 

problemas e lutam para que o Estado e seus  governos 

transformem em ação pública governamental. 
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 SOBRE ‘PROBLEMA’ 

 Uma situação inicial indesejada sobre a qual é necessário 
haver ação para mudar, passando para outra situação a ser  
alcançada e desejada. 

 
 SOBRE ‘PROBLEMA PÚBLICO’ 

 
 Questão social que traz transtornos e que exige grande  

esforço e determinação para ser solucionado. 

 
 É um fenômeno, uma situação ou uma condição que, na  

perspectiva de determinados grupos, dentro de uma  
sociedade, não funciona como deveria funcionar. 



RETOMANDO A QUESTÃO: Para que serve a política pública?  (painel) 

 

Uma política pública serve para a solução de problemas  

públicos. 

Ou seja, serve para melhorar uma situação indesejada por  

determinados segmentos da sociedade. 

Situação ideal  
possível 

PROBLEMA 
Situação inicial  
inadequada  Status 
quo Jogo de interesses; conflitos;  

disputas; percepções 
diferentes; alianças;  

participação; decisão... 

Ação pública  
(Governo, sociedade) 
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A política pública no Brasil, em geral, é formulada pelo  

Estado (três esferas de governo – Federal, Estadual e  

Municipal) a partir da escuta dos problemas dos  

diversos segmentos da sociedade, envolvendo a 

construção da agenda pública, a formulação das 

soluções e a tomada de decisão. 
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ENTÃO, EXISTEM 

POLÍTICAS PÚBLICAS FEDERAIS 

POLÍTICAS PÚBLICAS ESTADUAIS 

POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 



Apoiadores: 


