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1. CONCEITO DE POLÍTICA, ESTADO E GOVERNO. 

Queremos iniciar a discussão sobre política pública trazendo alguns 

conceitos básicos importantes para que possamos   compreender   a 

dinâmica de funcionamento dessa ferramenta que opera para atender a 

sociedade.  Além  disso,  queremos  também,  tratar  as  políticas  públicas 

como um processo, ou seja, em suas diferentes etapas, procurando 

entender cada uma delas em sua própria dinâmica de disputa e 

relações de poder. Inclusive  o poder é um dos aspectos que queremos 

destacar em   nossa   abordagem,   pois   entendo   que   nenhum   governo   

formula políticas   públicas   sem   que   não   seja   demandado   por   
pressão   da sociedade. Por isso, as políticas públicas interferem na 
sociedade de um modo geral,  

 

 

 

 

Daí, seguimos com alguns dos conceitos de temas que têm 
relação e contribuem para o entendimento das políticas públicas 

1.1- Política 

Para nossos objetivos aqui adotaremos a compreensão de que o termo 
política expressa relações entre indivíduos entre as quais as relações de 
poder.  

A palavra política assume outros significados. Por exemplo, pode 
significar diretriz, ou seja, uma orientação para ser seguida:  
 

 

O que se destaca nessa definição?  
O alcance coletivo da política em relação a um problema público 

compreendido como algo que deve ser importante para a maioria da 

sociedade. 
A política também é definida como sendo: 

 

 

 

 

 A política é uma diretriz elaborada para enfrentar 
um problema público. (SECCHI, 2013). 

 “a política consiste no conjunto de procedimentos formais e 

informais  que   expressam   relações   de   poder   e   que   se 

destinam à resolução pacífica dos conflitos quanto aos bens 

públicos,”(RUA 1998). 

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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Destaque para dois aspectos. O primeiro diz respeito às relações de 

poder, de disputa que existem entre os diversos segmentos da sociedade  a  

a par t i r  de  suas  convicções,  valores,  crenças  e visões de mundo, 
gerando como resultados diferentes olhares para as mesmas situações e 

consequentemente, diferentes perspectivas de soluções. Em segundo, essas 

diferenças entre os indivíduos se resolvem pacificamente num regime 

democrático, através do diálogo, da abertura de espaços de discussão coletivas 

onde se faça representar os diferentes segmentos da sociedade. 

Portanto, a política assume essa dinâmica de aproximar os interesses 

diversos através da construção democrática de soluções aos problemas que 

afligem a maioria da população. 
Conclui-se que todos nós cidadãos e cidadãs fazemos parte de uma 

comunidade política, e por isso, temos um papel político na sociedade, na 

busca de consolidar os direitos em suas várias dimensões: social, econômico 

e político. 
 

1.2 - O Estado 

É outro termo com definição ampla. Antes de ser conceituado é 
importante dizer que a estrutura e a forma de funcionar variam de um 
contexto para outro. No continente Asiático – monarquias do Oriente Médio, 
por exemplo, na África, nas Américas do Sul e do Norte (cultura Ocidental), 
em cada um desses lugares o Estado é diferentemente concebido e atua 
também diferente em relação a sociedade.  
 
 
 
 
 
 
 
Outra definição clássica de Estado é de Max Weber, autor alemão, e diz:  
 
 
 
 
 
 
 

 
É comum nas definições acima que o Estado tem o poder de coerção 

sobre os indivíduos e para isso formula leis para controlar a conduta da 
sociedade. Esse poder é expresso através das instituições do poder 
Executivo, poder legislativo e poder Judiciário. Que por sua vez para fazer 

 “[...] 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 Estado é uma relação de homens dominando homens, 
relação mantida por meio da violência legítima (as leis 
legitimam). Ele é uma comunidade humana que 
pretende, com êxito, o monopólio do uso legítimo da 
força física dentro de um determinado território". 
(WEBER, 2009). 
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isso na prática existem os governos – Federal, Estadual e Municipal (no caso 
do Estado brasileiro) estruturados administrativamente e legalmente para 
agir.  

 
 

1.3 – Governo 

De forma simples poderia se dizer que governo é o exercício do poder 
do Estado através de seu aparato administrativo (os vários órgãos e 
instituições públicas), exercido sobre uma sociedade cuja estrutura funcional 
depende da forma como é determinado na lei maior de um país (geralmente 
a constituição). A democracia é uma das formas de governo.  

A democracia do Brasil é representativa, ou seja, elegemos pessoas 
que recebem um mandato em nosso nome para nos representar no 
parlamento.  
Importante! 
 
 
 
 
 
 
 

 

Então, o Estado, através de seus governos e administrações pública, 
cuida das finanças públicas e atua em diversas áreas da sociedade, tais 
como: educação, saúde, economia, cultura, segurança, meio ambiente, entre 
outras. 

É exatamente nesse momento de atuação dos governos que nascem as 
políticas públicas. Para que estas políticas públicas possam de fato atender 
as necessidades da sociedade, as pessoas precisam se organizar para 
reivindicar espaço de participação e com isso atuar na formulação e 
implementação dessas políticas públicas. Num regime de democracia ainda 
muita nova no Brasil é essencial que a sociedade participe, manifestando 
suas necessidades, influenciando nas decisões em relação as prioridades e 
acompanhando a aplicação dos recursos.  
 
 
 
 
 
 

 

Governo não é o mesmo que o Estado. Um governo 
alcança ao 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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2 - CONCEITO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - DE QUE SE 

TRATA AFINAL? 

A partir dessa conceituação de política talvez fique mais fácil 
entendermos o que é a política pública. 

Inicialmente, dizer que não há um consenso em relação a alguns 

aspectos da política pública, e por isso algumas questões ainda 
permanecem, por exemplo: a quem cabe formular as políticas públicas, se o 

estado ou também agentes da sociedade? 
Mas, isso será assunto para discutirmos  mais  adiante.  Agora,  vamos  

a  algumas  definições  sobre política  pública.  Uma delas  a  define  no  

sentido  de  atividade  humana, 
 

 

 

 

 

 
Este mesmo autor diz que as políticas públicas são “sistematizadas ou 

formuladas em documentos (leis, programas, linhas de financiamentos) 
que orientam ações que normalmente      envolvem      aplicações      de     
recursos     públicos.” (TEIXEIRA, 2002 p.3). 

Ele ainda destaca que  por  vezes  ocorrem  descompassos entre   

aquilo   que   se   faz   na   prática   e   as   chamadas   ‘declarações   de vontade’   
manifestadas   na   política   pública.  E por que acontece isso? Pode ter 
várias razões, mas destaco aquela que considero mais pertinente aqui: a 
falta de participação da sociedade durante a implementação e execução da 
política pública. O governante sem controle da sociedade se sente à 
vontade para fazer do jeito que ele queira.  

 
 
 
 
 
Portanto, uma  política   pública   é   mais   que   simplesmente   uma 

declaração   formal   de   ações   como   expressão   da   vontade   de   um 

governante, ela deve traduzir a vontade e a necessidade de um coletivo 

populacional majoritário. 
Há  controvérsias sobre o monopólio do estado na  formulação  das 

políticas públicas, ou seja, se é o Estado o único que tem condições de 
propor políticas públicas.  

É necessário dizer que o Estado detém muitos recursos e é ainda o 

principal protagonistas na formulação das políticas públicas, e nesse sentido, 

Políticas públicas são diretrizes, princípios 

norteadores de ação do poder público; regras e 

procedimentos para as relações entre poder público 

e sociedade, mediações entre atores da sociedade e 

do Estado.”(TEIXEIRA,2002 p.2). 

“o conjunto de orientações e ações de um 
governo com vistas ao alcance de determinados 
objetivos”. (BELLONI, 2000, p.10) 
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é pertinente fazer uma distinção aqui entre política pública e política de 

governo. 
As políticas  de  governo  se  constituem  em  uma  das  formas  de 

políticas  públicas,   ou   seja,   é   um   importante   subgrupo   de   políticas 

públicas. As políticas governamentais são aquelas elaboradas e 

estabelecidas por atores governamentais no momento que estão 
exercendo o poder através do controle do Estado.   Por exemplo, a   política 

monetária do governo Federal de aumento de juros da economia, para 
diminuir a inflação, é uma política governamental. Outro governo formado 
por pessoas de outra visão poderia controlar a inflação de outra maneira. 
Uma política de governo existe e permanece enquanto aquele governo 
estiver no poder.  

Uma política pública pode ser uma política de Estado e com isso 
permanecer existindo independentemente de quem esteja exercendo o 
governo ou o poder do Estado. Então, existe uma política pública de 
governo que pode ser transitória, e uma política pública de Estado que é 
mais permanente.  

Assim, de modo geral, as políticas públicas objetivam atender a 
sociedade de modo geral, embora existam políticas públicas que atendem 
necessidades de setores específicos da sociedade, como as políticas 
sociais para os pobres, políticas para a juventude, política para o idoso, 
para a mulher etc. 

 
 

 
 
 
 
 
Quem detém o poder mobiliza o aparato do estado e a sociedade 

para a elaboração da política pública, e isso se dá através de um processo 
conflituoso e contraditório  em  função  de  outras  agendas que tentam se 
interpor também com suas necessidades.  As necessidades são frutos de 
julgamentos do que seja mais adequado para um grupo populacional. Por 
exemplo, a política de cotas para as universidades públicas. Uma parte 
da população entende que é desnecessária outra parte, entende que é 
uma política fundamental para os cidadãos negros do Brasil. Daí, as  
relações  de  forças  disputam  espaço  de poder  decisório,  porque  
envolve  recursos, e estão em jogo aí em disputa as diferentes visões de 
mundo, de sociedade e também de solução do problema dos milhões de 
cidadãos e cidadãs negros do Brasil.  

 

A concepção de políticas públicas enquanto meras 
solucionadoras de problemas, não recepciona a 
natureza conflituosa, cooperativa e, portanto, 
contraditória, das políticas públicas. A essência das 
políticas públicas é o embate em torno de ideias e 
interesses. (SOUZA, 2006 p. 25). 
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3 - CONTEXTUALIZANDO AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO ESTADO 
BRASILEIRO. 

A democracia no Brasil ainda é frágil, os grupos políticos que detém o 
poder ainda restringem a participação política da população. É com a 
participação da sociedade representada através de seus vários segmentos, 
nos espaços públicos de discussão democrática que as condições de vida da 
população pode melhorar.  A luta por direitos e melhores condições de vida 
tem uma trajetória longa no Brasil. Muitos grupos políticos autoritários e 
oligarquias econômicas sempre estiveram à frente das decisões políticas. A 
constituição de 1988 estabeleceu outra orientação política, com maior 
participação do povo na política através da institucionalização desses 
espaços democráticos, como os conselhos, as audiências públicas entre 
outros. A história da formação brasileira mostra que muitos segmentos 
sociais foram e continuam sendo marginalizados social e economicamente, 
com extrema desigualdade social. As soluções desses problemas dependem 
de decisões políticas, que agora a sociedade é desafiada a fazer valer o que 
está na constituição.  

Os partidos políticos não são os únicos canais de participação 
política. Todos cidadão e cidadã brasileiro pode ter uma atuação política, 
seja na gestão pública diretamente, seja através de instituições como 
entidades religiosas, associações de interesses coletivos, enfim, é possível 
uma ativa participação política.  

Quando  a  gente  fala  em  Estado  está  na  verdade  tratando  de 
estrutura  de  todo  o  conjunto  político-administrativo  usado  como  meio 

para promover, através da política, as condições de funcionamento à 

administração pública se realizar através dos governos. Então, o estado 

brasileiro tem as três esferas de governos: Federal, Estadual e Municipal. 
Contudo,   a   forma   como   o   estado   funciona   e   participa   da   vida   da 

sociedade  varia  de  acordo  com  a  visão  de  quem  está  no  poder.  Tem 

aqueles  que  têm  uma  visão  mais  liberal,  e  portanto,  defende  que  o Estado  

deve  participar  o  mínimo  possível,  interpretando  que  os problemas sociais, 
como a desigualdade, se originam das decisões dos indivíduos, e daí, então, 
que não cabe ao estado resolver através das políticas sociais, estas 

acontecem apenas de forma residual, pequena. 

Um  outro  modo  de  ver  o  papel  do  estado  é  através  daqueles  que  

têm uma  visão   mais   social  democrata   que   entendem   que   os    
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problemas sociais devem ter atuação do estado através de políticas públicas 

de proteção, servindo como protetora dos segmentos mais fracos da 

sociedade. Para Teixeira (2002 p.4), “as políticas públicas têm o papel 
regulador das relações econômico-sociais”, e para tanto, devem ser 
constituídos fundos públicos para serem aplicados recursos em áreas 

estratégicas e programas sociais. 

E assim a d i n â m i c a  política determina o que acontece ou não 

acontece em relação  as  políticas  públicas,  pois  depende  de decisões dos 
atores políticos através das instituições do Estado.  
 
 
 
 
 
 
 

No Brasil ainda é o E s t a d o  o principal protagonista na formulação 
da maioria das políticas públicas, sendo mais comum a descentralização de 

sua execução, podendo esta ser realizada inclusive por ONG, como é o caso 

dos programas de construção de cisternas no semiárido do Nordeste do 

Brasil, entre outras.  
 

 

 

 

 

Como exemplo de políticas públicas no Brasil cita-se a seguir áreas com 

algumas de seus programas e políticas: 

Área de Saúde: A maior política pública do Brasil em saúde pública que é 
o SUS. Programa  de  distribuição  de  medicamentos  por  meio  do SUS; 
 

Área de Educação: Política Nacional de Alimentação Escolar -    PNAE. É o 

maior Programa da merenda escolar da América Latina. A lei 11.947/2009 

prevê 30% dos recursos para compra de produtos da agricultura familiar; 

Quem está no poder decide sob várias circunstâncias: 
pressão da sociedade, disponibilidade de recursos, 
prioridades, entre outros. E ainda tem a influencia de sua 
visão de  mundo, crenças e valores.  
 

Descentralizar significa delegar algo para outros fazerem. No 
campo das políticas públicas significa abrir espaço para a 
participação de outros segmentos da sociedade nas 
discussões e implantação de políticas públicas.  
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Área de Saneamento: Política Nacional de Resíduos Sólidos que prevê a 

construção de aterros sanitários ao invés de lixões; 

Área de Habitação: Programa Minha casa Minha vida. Parceria com 

municípios, Estados, governo Federal e sociedade civil; 

Área de Justiça e Cidadania: Portaria do poder judiciário da  comarca 

do município de Jose de Freitas, Piauí, proibindo o funcionamento de bares e 

restaurantes e boates após a meia-noite; 

Área de Segurança:  Instalação  das  unidades  de  polícia  pacificadora  

UPP em comunidades do Rio de Janeiro. 

Esses são alguns poucos exemplos de políticas públicas e seus 

programas existentes no Brasil. Conforme ilustrado acima, há políticas 

públicas nas três esferas de governo: Federal, estadual e municipal. 

Portanto, as políticas públicas podem ser  formuladas  pelos  municípios  

através  dos  prefeitos  e vereadores, Estados da Federação (PE, AL, PB, 

RN, BA,SE, PI, MA...) por meio dos governadores e Deputados Estaduais 

e União através do presidente da República e Congresso Nacional. 

 

4- DIMENSÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

As políticas públicas envolvem um conjunto de aspectos que lhes são 

próprios e sem os quais não é possível sua implantação. É necessário 

considerar todas as dimensões quando for formular e implantar uma 

política pública. Toda política pública tem,  

- Dimensão política que diz respeito aos elementos definidores de sua 

prioridade, seu momento e pertinência de implantação e as decisões 

políticas cabíveis; 

- Dimensão social diz respeito a pertinência de necessidades e 

justificativas sociais em atender ao público beneficiário que se pretende 

alcançar com a política pública, e os resultados à sociedade de modo 

geral.  
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- Dimensão econômica diz respeito ao provimento de recursos para 

serem destinados à sua implantação, bem como, as perspectivas de 

melhorias economicas da população beneficiária e ao Estado; 

- Dimensão Jurídica diz respeito à sua conformidade à legislação vigente 

e ao que falta em termos de legislação para ser implementada.  

5- PROBLEMA PÚBLICO 

Por que se formula uma política pública? E para quem se formula uma 

política pública? 

Um problema é uma situação indesejável, que gera desconforto, 

inquietações e iniciativas para se sair dela e consequentemente, a busca por 

outra situação que se julgar melhor, evidentemente. Então, isso é uma 

condição que todo indivíduo passa na vida  e  procura  resolver  a  seu  modo,  

daí  se  diz  que  é  um  problema particular,  privado.   

 

Situação inicial  

indesejável 

 
 

 

 

E  quando  um  problema é  coletivo,  comum  a  várias pessoas, por 

assim dizer, público? Como resolve? 

Para responder a essas questões vamos entender o que seja um 

problema público. Ilustraremos inicialmente o tema problema público 

abordando algumas situações conhecidas em nossa sociedade. 

No  Brasil  crianças  quando  nasciam  era  comum  a  mãe  registrá-la 
sem o nome do pai e/ou não registrar, alegando que o pai não queria assumir 
a paternidade ou a falta de recursos financeiros  para  pagar  o  registro  no  

cartório.  Foi  realizado  um levantamento sobre essa situação e foi verificado 

que esse fenômeno ocorria  em  todas  as  regiões  do  Brasil.  Você  deve  

conhecer  essa situação  por  aí.  Pois  então,  o  governo  Federal  formulou  

uma  política pública prevendo que todo pai deve assumir a paternidade de 

seu filho e registrá-lo em cartório, bem como, o cartório não deve cobrar o 

Transição/mudança 

Discussão da 

política pública 

Situação 

desejada/possível 
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registro  de  pessoas  que  comprovem  a  condição  de  pobreza  e  que  não pode 

pagar. Essa política está apoiada pela lei 9.534/97. 

É uma política pública nacional e que tem um alcance social 
significativo, pois muitas pessoas no Brasil não têm condições financeiras  

para pagar um registro de nascimento de seus filhos no cartório.  

 

 

Então, essa é   uma   política   pública   alcançando   o   segmento   de   

baixa   renda   da sociedade e assegurando-lhe o direito de cidadania de 

existir perante a lei.  

Outra situação  diz respeito aos lixões. Todos conhecem o 

problema que causam ao meio ambiente com contaminação do ar, das 

águas subterrâneas  e  do  espaço  físico  em  seu  entorno,  além  de  

maléficios  à saúde  da  população. Pois  bem, através  da  lei 12.305/2010  

foi criada  a Política Nacional de Resíduos Sólidos que prevê a eliminação 

dos lixões e formação de aterros sanitários. Essa é uma política pública 

nacional. 

 

 

Nesses dois casos, o problema público tem alcance social significativo. 
De um lado, milhares de crianças sem registro de nascimento por conta de 
uma situação social – reconhecimento de paternidade e/ou sem recursos 
financeiros para custear o registro de nascimento no cartório. De outro lado, 
os lixões são um problema público, porque atinge a população de modo  

geral,  mesmo  que  muitas  pessoas  não  tomem  conhecimento  de sua   

existência.  A  política  nacional  de  Resíduos  sólidos  é  uma  política pública 

que atende o conjunto da sociedade. 

Então,     um     problema     público     é     aquele     entendido     como 
coletivamente relevante, ou seja, para um problema ser considerado público 

este deve está relacionado a uma quantidade significativa de pessoas. 
Portanto, um problema público pode ser entendido como sendo a diferença 

entre a condição atual e àquela que gostaríamos que fosse a realidade pública 

ou a realidade da coletividade. 

Pessoas num lixão 
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IMPORTANTE: 

 

Os  contornos  que  definem  o  problema  público  quase  sempre  não 

são muito visíveis, depende das relações de entendimentos entre os 

diversos segmentos sociais envolvidos e de aspectos institucionais 

normativos,  como  limites  legais,  aspectos  culturais  entre  outros.  Por isso 

é importante a maior participação possível de diversos segmentos da 

sociedade nos lugares de discussão e decisão sobre políticas públicas, 

porque cada um é que sabe expressar o que é ou não é prioridade, como 

deve ser um enfrentamento de seus problemas etc.  

 

 

 

 

Alguém pode está questionando: os vereadores, deputados estaduais 
e deputados federais já são nossos representantes. Então, porque eu teria 
que está envolvido na discussão de políticas públicas? 

 De fato, os políticos com mandatos são nossos representantes, mas 
isso não é suficiente para atender as necessidades, expectativas e 
interesses dos vários segmentos da sociedade – jovens, mulheres, negros, 
homossexuais, indígenas, pobres, etc.  

Outra questão que pode está pairando no ar: Como eu devo 
participar, ou seja, de que forma? 

Os vários segmentos sociais sabem de suas necessidades e 
interesses, porém, precisam torná-los visíveis à toda sociedade para dar-
lhes importância política. Para isso se faz necessário organizar a luta 
política, através dos grupos sociais especificamente organizados, como por 
exemplo, associações, ONG, e também, em partidos políticos.

“problema só se torna público quando os  atores   

políticos   intersubjetivamente   (entre   si)   o   

consideram problema     (situação     inadequada)     e     

público     (relevante     para     a coletividade).” (SECCHI, 
2014 p.10) 
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Agora, proponho algumas atividades. A primeira é responder as 
questões a seguir. A segunda, é participar das atividades on line. E 
veja os vídeos no youtube, ajudará também na compreensão do 
tema.  

Bons estudos.   
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SUGESTÃO DE VÍDEOS 

https://youtu.be/pENczMZlnn0?t=2 (Formação do povo brasileiro) 3 minutos 

https://youtu.be/-EOWVc3zpcM?t=85 (entrevista com o Antropólogo Roberto 

DaMatta sobre o Brasil contemporâneo) – 34 minutos 

https://youtu.be/lcdqEIPalbM?t=122 (o que é política) 4min 56 segundos. 

https://youtu.be/8yarwvfWYrI?t=175 (Políticas públicas) 24 minutos 
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