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Resumo 

 

O objetivo do presente artigo é a análise da relevância e qual o papel do Estado diante do 

desempenho organizado da sociedade civil no mundo, ao longo da história com base na 

evolução desse papel e nas formas democráticas de representação. A problemática 

apresentada aplica-se em constatar em que alcance a sociedade civil impacta no que se refere 

à implementação de políticas públicas, e substituem ou complementam o poder estatal. Dessa 

forma, questiona-se a necessidade de adaptação institucional por parte do Estado para 

enfrentar desafios relacionados à governança, seja nacional ou global e por fim ter uma fiel 

representatividade da sociedade civil. 
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Introdução 

            Este artigo tem como objetivo considerar algumas questões que envolvem a 

participação democrática da sociedade civil na sustentação e realização de políticas públicas 

por meio da análise do papel do Estado e sua evolução ao longo da história. Nesse sentido, 

deve-se entender que as políticas públicas compõem as bases que demonstram a ação do 

Estado. No entanto, deve-se observar, se há uma relevância na percepção de até onde o Estado 

possui a validade necessária para produzir implicações no processo de políticas públicas. 

            Havendo países e nações cada vez mais globalizados economicamente, isso se 

constitui em atores institucionais de mercado com mais força na esfera política, e com uma 

sociedade civil que se diversifica de tal maneira na sua agenda quanto no número de atores 

relevantes. É, portanto, previsível que esse cenário represente algum desafio adicional e 

transformações quanto as tarefas estatais que possuem relação com a formulação e 

implementação de políticas. De outra forma, relacionado a esse contexto, há um aumento pelo 

interesse em saber como se dá a relação entre os atores que estão intimamente ligados ao 
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Estado e demais atores não estatais, na esfera do mercado ou da sociedade civil, na 

implantação e criação dessas políticas. 

Evolução do papel do Estado nas economias capitalistas 

            O Estado como provedor de políticas públicas é o resultado de um processo histórico 

independente dos graus de desenvolvimento das economias do sistema capitalista, há nesse 

sentido, uma enorme diversificação das funções públicas resultantes de circunstâncias e 

transformações ao longo de séculos. Deve-se então percorrer uma breve visão geral acerca do 

contexto histórico que se permeou as relações sociais e econômicas responsáveis pela 

transformação estatal. É fundamental, antes de tudo, compreender dois conceitos que 

norteiam essa discussão: A diferença entre Estado e Governo.  

            De acordo com o Relatório sobre desenvolvimento mundial: O Estado num mundo em 

transformação, de 1997: 

Entende-se por Estado, num sentido amplo, um conjunto de instituições que 

possuem os meios de coerção legítima, exercida sobre um território definido e sua 

população, denominada sociedade. O Estado monopoliza a elaboração de normas em 

seu território por meio de um governo organizado. [...] considera-se que o governo 

consiste de três poderes, cada um com seu papel específico: o legislativo, cuja 

função é elaborar as leis; o executivo (também por vezes chamado de “governo”) 

que é responsável pela execução das leis; e o judiciário responsável pela sua 

interpretação e aplicação. (BIRD, 1997, p. 20). 

 

            No século XVII, o pensamento econômico era predominantemente mercantilista, com 

monopólio do comércio internacional e forte controle sobre a relação metrópole versus 

colônia. Segundo Hobsbawm (1996) O velho sistema tradicional, embora ineficaz e opressor, 

era também um sistema de considerável certeza social e, num nível bastante miserável, de 

alguma segurança econômica, para não mencionarmos que era consagrado pelo costume e a 

tradição. A partir do século XVIII, com a Revolução Francesa e a Revolução Americana, o 

Estado Nacional, como hoje conhecemos, iniciou uma lenta consolidação. Após a ascensão da 

burguesia ao poder, o pensamento econômico deixa de ser predominantemente mercantilista e 

começa a se consolidar nas bases liberais. 

            É válido ressaltar a influências das teses do economista Adam Smith, que em sua obra 

“A Riquezas das Nações” determina que o mercado seria o mais eficiente alocador de 

recursos, garantindo um ótimo de Pareto por meio dos próprios anseios naturais ao lucro 

individual, ele traria a existência da chamada mão invisível. Logo, é possível perceber que em 

acordo com a teoria liberal, o Estado deveria atuar de forma mínima, apenas para com 

funcionamento daquele: garantir a propriedade privada, o cumprimento dos contratos; 

fornecer bens públicos como segurança e defesa nacional e bens complementares ao 
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desenvolvimento, como a infraestrutura. Porém, é imprescindível perceber o papel do Estado 

no sucesso econômico nesse período liberal. Nos EUA, por exemplo, a construção de 

ferrovias e linhas telegráficas foram ações do governo, que utilizava o protecionismo, e 

incentivaram a indústria do país. 

            O crescimento da indústria gerou crescimento econômico, porém aumentou a 

desigualdade, gerando pobreza. Nesse cenário de pobreza, o papel do Estado crescia e se 

mostrava em sua fase inicial, com, no início do século XIX na Inglaterra, a Lei dos Pobres. 

Que possuía por bases, a definição de que a família, a comunidade e a Igreja eram os 

principais mantenedores dos pobres, no entanto, no caso de cidadãos mais carentes estivesse 

em um nível de degradação elevado, seriam recolhidos para o asilo da Lei dos Pobres. 

Percebe-se, portanto, que tal lei expressava a visão do governo de que a pobreza era um 

problema individual e não social. 

            No entanto, ao fim do “boom” da economia inglesa no fim do século XIX, aumenta-se 

cada vez mais a disparidade entre o crescimento econômico e a desigualdade social. O 

excesso de greves e aumento da pobreza leva o Estado a repensar o seu papel. Desse modo, o 

Estado reconhece que a pobreza é um problema social e não individual, como havia sido 

supracitado. Assim, estimulados pelos grandes problemas sociais, acentuados nas depressões 

do fim do século XIX e de 1930, o Estado foi desenvolvendo, aos poucos, seus mecanismos 

de proteção social. Ademais, percebe-se que a crise de 1930 foi tão alarmante que alavancou o 

fim do liberalismo-clássico, isto pois, com a difusão dos ideais socialistas, os capitalistas 

decidiram adequar-se, ampliando a proteção social e dando início ao Estado de Bem-Estar 

Social. Inicia-se, então, a “2ª fase” da evolução, onde a teoria Keynesiana é disseminada. 

            O Estado passa a ser interventor e regulador das falhas do mercado, grande tributador 

e excessivo em gastos, em prol do bem-estar social. Isso através das políticas econômicas 

(fiscal, monetária, cambial e industrial), para atuar sobre a demanda agregada de modo a 

suavizar os ciclos econômicos, estabilizando a economia. Assim, o Relatório sobre 

desenvolvimento mundial: O Estado num mundo em transformação, de 1997 expressa 

claramente esse novo papel do Estado, uma vez que o Estado começa a tributar visando a 

criação de uma série de leis sociais e garantia da estabilidade e pleno emprego. Por isso, após 

a segunda guerra, as economias capitalistas sentiram décadas de crescimento econômico, em 

um círculo virtuoso entre as políticas sociais e macroeconômicas: a economia crescia, 

aumentando a arrecadação, o Estado gastava com proteção social, que por sua vez estimulava 

a demanda agregada, gerando ainda mais crescimento. Esse período ficou conhecido como a 

era de ouro do capitalismo, segundo Hobsbawm: 
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Mais que qualquer período anterior, a Era de Ouro se baseou na mais avançada e 

muitas vezes esotérica pesquisa científica, que agora encontrava aplicação prática 

em poucos anos. A indústria e mesmo a agricultura pela primeira vez ultrapassavam 

decididamente a tecnologia do século. (HOBSBAWM, 1995, p. 238). 

.  

            Contudo, na década de 1970 tal crescimento entra em colapso com a crise do petróleo, 

a qual gerou desemprego e recessão e, assim, a queda da arrecadação. Com isso, não era mais 

possível suprir as necessidades sociais, gerando um ciclo vicioso com recessão e 

endividamento público. A crise dos anos 1970 só piora, fazendo sentir ainda mais as dívidas 

do governo em petrodólares, o que leva à crise dos anos 1980.  

            Dessa maneira, nos anos 1980, em um cenário caótico, o papel do Estado é novamente 

repensado, iniciando-se então a “3ª fase” da evolução do Estado. Este, será caracterizado pela 

disseminação das ideias neoliberais. As inovações técnicas que introduziram a 

“maquinização" no mercado, tais quais aumentaram o desemprego, a necessidade de 

qualificação profissional e transformações da própria economia levaram o Keynesianismo à 

crise. Assim, entrando em ascensão um novo governo neoliberal. O neoliberalismo recusa 

alguns princípios clássicos e alguns keynesianos, isto é, reconhece a importância do Estado 

como regulador econômico, mas também defende a política de gastos apenas necessários. A 

disseminação dessas ideias fez com que diversos países começassem a cortar seus gastos, 

havendo algumas exceções. 

 

 

Estado e Sociedade Civil 

                Uma vez observada a evolução e atuação do aparato estatal é fundamental atentar 

que ela está intimamente ligada às relações sociais, especialmente à atuação da sociedade civil 

que desempenha papel fundamental em diversas formas de organizações. O conceito de 

sociedade civil apresenta diversas matrizes de pensamento, dentre elas, interessa-nos destacar: 

Na doutrina jusnaturalista a sociedade civil contrapõe-se a “sociedade natural”, sendo 

sinônimo de “sociedade política” e, portanto, de “Estado”. (SALLES apud BOBBIO, 1994, 

p.1206). 

                Contudo, cabe ressaltar que “A sociedade civil não apenas atua apenas de modo 

defensivo em relação às estruturas sistêmicas, mas também pode influenciar o Estado e a 

economia na manutenção de direitos que constituem a condição sine qua non da sua 

existência” (Motta apud Arato e Cohen, 1994: p.181). 

                 Nesse sentido, a democratização da gestão pública pode colaborar para a 

formulação e implementação de políticas públicas na busca de soluções de carências e 
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problemas sociais, contribuindo assim, até mesmo na eficiência estatal. Com isso, o Relatório 

sobre desenvolvimento mundial: O Estado num mundo em transformação, de 1997, afirma: 

Os governos são mais eficientes quando escutam as empresas e os cidadãos e 

trabalham em parceria com eles na decisão e implementação das políticas. Quando 

lhes faltam os mecanismos de escuta, os governos não são sensíveis aos interesses 

da população, especialmente das minorias e dos pobres, que geralmente lutam para 

se fazer ouvir nos corredores do poder. E nem mesmo o governo mais bem-

intencionado consegue satisfazer eficientemente as necessidades coletivas se não 

souber quais são essas necessidades.  (BIRD, 1997, p. 11). 

            Desse modo, a sociedade civil organizada possui diferentes formas de 

representatividades, dentre elas, destacam-se: Ações voluntárias, Empreendedores, Sindicatos, 

Movimentos sociais, ONG’s, Fundações e organizações do terceiro setor, conferencias 

nacionais, Conselhos gestores, Estruturas colegiadas, etc. Essa parceria tem o objetivo de 

“Dar voz ao povo”, uma vez levado ao centro onde essas políticas são criadas e gerenciadas. 

Há nesse sentido, uma intensa necessidade de que a voz popular, aqui representada pela 

sociedade civil, seja ouvida com transparência e precisão, seja na fixação dos gastos públicos 

seja na elaboração dos programas de assistência social, o aparato estatal oferece o que é de 

direito da população e cabe a ela reivindicar. 

            No contexto brasileiro apesar de vivermos o século XXI desde o fim da bipolaridade 

política entre os EUA e a URSS conforme afirma Motta apud Hobsbawm “devido às novas 

questões que emergiram desde então, a formação social brasileira ainda não conseguiu 

resolver problemas pendentes desde o século XIX, tais como a reforma agrária, a educação e a 

saúde pública que ainda permanecem incompletos. ” 

 

Considerações finais 

            Portanto, para conclusão, observa-se que houve um longo percurso histórico onde o 

papel do Estado se firmou a cada período e mudanças de pensamento, até se chegar ao 

patamar em que a constituição de novos direitos e um melhor desempenho eficiente estatal se 

faz e se firma nos espaços públicos por meio da atuação do binômio sociedade civil e Estado 

de acordo com o observado acima. Diferentemente de posições diversas que não percebe os 

atores políticos e sociais envolvidos no processo de formação das leis e interesses da 

população, a perspectiva apresentada nesse texto entende que os direitos são fundados a partir 

dos conflitos estabelecidos entre os diversos segmentos da sociedade e encontram, 

majoritariamente, nas instituições públicas estatais uma forma de externalizar as soluções. Os 

desafios que afetam a sociedade civil, tem grande ligação à competência e eficiência do 

Estado, assim, é indispensável, principalmente no caso brasileiro compatibilizar eficiência do 
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Estado e o exercício da democracia representado pelas organizações da sociedade civil. São 

tarefas difíceis, mas não impossíveis. 
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