Aula 1 | Relação Estado e sociedade

Meta da aula
• Apresentar os conceitos de Estado e de governo, além de explicar a relação entre eles e a sociedade.

Objetivos da aula
Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1. definir o conceito de Estado;
2. diferenciar governo de Estado;
3. explicar a relação entre Estado e sociedade.

Fernando Stankuns

Forças ocultas

Fonte: www.flickr.com/photos/stankuns/362526468/sizes/m/in/
photostream/

Pense em onze milhões de pessoas reunidas num espaço vazio, sem qualquer
edificação, suponhamos, um imenso gramado. Agora, imagine que você tenha que construir uma cidade para abrigar tais pessoas. O que você terá de
fazer? Fatalmente, terá de criar milhares de prédios e casas para que todos

Aula 1 | Relação Estado e sociedade

5

e-Tec Brasil

possam morar confortavelmente. Será necessária uma rede elétrica que forneça energia a todas essas residências. Será necessária também uma rede de
água e esgoto integrando-as. Será imprescindível uma logística que dê conta
do escoamento do lixo gerado. Ruas e mais ruas terão de ser construídas.
Elas não suportarão o deslocamento diário do volume de pessoas, logo, será
preciso construir linhas de metrô e trens, além de portos e aeroportos. Como
toda cidade, a nossa, “fictícia”, terá seus infratores, logo, será necessária a
construção de delegacias de polícia e presídios, por exemplo. E quanto ao
perigo iminente de incêndios? Um corpo de bombeiros. E as creches, escolas
e faculdades? E os hospitais? E os museus? E os estádios de futebol? Seria
preciso construir tantas coisas que poderíamos passar dias aqui listando-as e
não chegaríamos a esgotá-las.
No entanto, por improvável que pareça, essa talvez seja a parte mais fácil da
nossa “missão” de abrigar esses onze milhões de pessoas. Tente imaginar
como deve ser complexa a manutenção e a administração disso tudo! Os
prédios e ruas terão de ser constantemente preservados. As redes de luz e
água terão de passar por obras sistemáticas para sua manutenção. O trânsito de carros terá de ser monitorado e adaptado às mudanças que ocorrerem.
O mesmo relativamente às linhas de trem e metrô, aos portos e aeroportos, e
daí por diante. É tão complexo administrar algo dessa dimensão que parece
até impossível!
Porém, é sabido que a cidade de São Paulo, por exemplo, tem mais de onze
milhões de habitantes. E, apesar de todos os problemas, funciona, isto é, a
maioria das pessoas tem residência para morar, tem luz e água encanada,
transporta-se diariamente para os mais variados lugares da cidade, usufrui
de serviços como polícia e corpo de bombeiros etc.
Para que isso tudo seja possível, é necessária a presença de uma entidade
que as viabilize. Essa entidade, responsável pela organização dos aglomerados humanos, chama-se “Estado” ou, atendo-se mais ao aspecto administrativo, “governo”.
Na aula de hoje, aprenderemos a respeito dessas “forças ocultas” que
viabilizam o convívio de incontáveis pessoas num espaço tão complexo.
Então, vamos lá?
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Estado e governo: uma apresentação geral
O Estado surgiu da necessidade de organização dos povos e de uma autoridade para intermediação dos conflitos que iam surgindo do convívio social.
A organização de um poder político sob o comando de um governo tornouse algo necessário porque, se não fosse assim, os homens, em estado primitivo, ficariam em permanente condição de guerra.
Para um melhor entendimento, podemos dizer que governo é um grupo de
pessoas que têm a responsabilidade de administrar, seguindo normas pelas
quais é organizado. Esse governo tem a responsabilidade de criar leis, regras
e regulamentos. É dever da sociedade cobrar do Estado e dos governos medidas de intervenção e criação de políticas públicas que possam contribuir
para a solução de problemas sociais, como, por exemplo, o acesso igualitário
a serviços e assistência à saúde com qualidade para toda a população. Essa é
uma das principais formas de relação entre o Estado e a sociedade.

A ideia de que a prestação da saúde é um dever do Estado está presente na Constituição Federal, como você pode verificar a seguir:
Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Fonte: http://www.aracruz.es.gov.br/noticia.php?
area=91&item=293&idioma=en

A saúde é um direito de todos, prestada pelo Estado como um dever. As políticas sociais e os serviços públicos são de sua responsabilidade, enquanto as demandas por mudanças para criar políticas de intervenção vêm da sociedade.
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Podemos perceber, portanto, o papel imprescindível que desempenhamos
nessa relação como cidadãos. Então, que tal nos aprofundarmos ainda mais
nessas questões?

Antes do Estado
Inicialmente, o homem vivia da caça e da coleta de alimentos na natureza.
Pequenos grupos humanos se instalavam numa região e ficavam lá até o
esgotamento dos recursos. Quando chegava esse ponto, o deslocamento
para outra região era inevitável. Eis a razão pela qual nos referimos a esses
homens como nômades.

Grandes mudanças na transformação do espaço ocorreram a partir do momento em que se começou a praticar a agricultura e a domesticação de
animais. Isso possibilitou aos homens que se mantivessem num só lugar, tornando-se sedentários. Assim, inicialmente com pequenas famílias instaladas
numa região, surgiram, ao longo dos tempos, as grandes civilizações, que
deram gênese ao Estado como organização social e política do homem.
Tratamos do homem antes da revolução da agricultura, há alguns milhares de
anos. Identificamos que o sedentarismo foi condição indispensável para que
fosse possível o crescimento e desenvolvimento das grandes cidades. Mas foram necessários milhares de anos para que isso efetivamente ocorresse. Então,
vamos dar um salto no tempo para “ver de perto” quando isso se deu?
Vamos para a Idade Média, período em que surgiram os feudos. Estes eram
terras concedidas por um nobre a outro, em troca de apoio e prestação de serviços. Os feudos eram autossuficientes, produziam aquilo de que precisavam
para sua manutenção. O que era produzido era consumido neles mesmos.
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Tony Hammond
Fonte: http://www.flickr.com/photos/8525214 N06/4157841081/

Na época feudal, as maiores aglomerações de pessoas ocorriam nos dias de
festas ou comemorações religiosas nos arredores das igrejas ou castelos. Nestes
locais começaram a surgir pequenas cidades ou burgos. Com o passar do tempo e o desenvolvimento do comércio, essas aglomerações cresceram de forma
desordenada e sem planejamento. O crescimento fez surgir vários problemas,
inclusive relativos à saúde, decorrentes da falta absoluta de saneamento básico,
comprometendo a qualidade de vida da população. Ao estudar esse período,
percebemos que algumas catástrofes atingiram os homens, entre elas a peste
negra, que matou mais ou menos um terço da população na Europa.

Muitos acreditam que os ratos foram os causadores da peste negra, mas isso não é verdade! Quer saber quem foi o verdadeiro
culpado pela morte de um terço da população europeia de 1347 a
1352? Descubra a resposta no curta-metragem Seu amigo, o rato,
que é um extra do DVD do filme Ratatouille (ambos os filmes de
2007) ou então no link: http://mais.uol.com.br/view/22119.

Fonte: http://www.adorocinema.com/
media/film/images/4013/1245101513_
ratatouilleposter01.jpg
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Esse período ficou marcado pelas grandes epidemias. Um dos principais motivos para o surgimento destas era a falta de higiene nos lugares e entre as
pessoas. O lixo era jogado nos rios, a água utilizada não recebia tratamento,
o esgoto circulava a céu aberto e até mesmo a circulação de ar nas casas
não acontecia de maneira adequada. Só para você ter uma ideia, as classes
mais pobres nem tinham o hábito de enterrar os mortos individualmente – as
covas eram coletivas.
Outra característica marcante desse período é que não havia a centralização
do poder político nas mãos do Estado. Nesse contexto, o individualismo e o
egoísmo imperavam. Em virtude da falta de organização, era cada um por si.
Os interesses dos indivíduos prevaleciam em detrimento do bem comum, o
bem da coletividade. A população, que não pertencia à nobreza ou ao clero,
vivia em condições precárias e, quando passava por situações de necessidade, não tinha a quem recorrer. Os aglomerados de pessoas exigiam organização para resolver os problemas que surgiam. Podemos observar, portanto,
que, embrionariamente, as bases do Estado moderno surgiram pela necessidade de superação dos problemas sociais e de mediação dos conflitos que
se agravavam cada vez mais.
Para entendermos melhor a formação e a organização do Estado por meio
do consentimento entre os homens, escolhemos um importante pensador.
Agora, com vocês, Thomas Hobbes!

Um monstro chamado Estado
Hobbes não tinha uma visão muito otimista do ser humano. Segundo ele, o
ser humano é mau por natureza, em constante espírito de maldade em relação aos seus semelhantes, sujeito à destruição de uns pelos outros. Para evitar
a sua própria destruição enquanto espécie, o homem necessita da organização de um poder político, que surge do consenso entre eles. Na explicação de
Tomas Hobbes esta importante organização política denomina-se Estado.
Continuando em seus escritos, Thomas Hobbes diz que o Estado – Leviatã –
controla a sociedade e a liberdade dos indivíduos, estabelecendo a ordem.
O ordenamento da vida da sociedade é necessário no intuito de impedir a
luta entre os homens, comum em seu estado natural.
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Mats Halldin

Leviatã – Nome de um ser monstruoso mencionado na
Bíblia, retomado no plano político na obra de um pensador inglês, Thomas Hobbes (1588-1679), que assim
denominou um de seus livros, publicado em 1651. (...)
Para ele, os homens são livres; essa liberdade, porém,
faz com que a sociedade fique a risco, pois nada impedirá que cada um venha a fazer o que quiser. Para
evitar a destruição de uns pelos outros, torna-se necessária a organização de um poder político. Os homens, expostos aos perigos da liberdade, entregam-na
a uma nova entidade, surgida do consenso: o Estado,
ou seja, o Leviatã” (AZEVEDO, 1999, p. 276).

Glossário

Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Destruction_of_Leviathan.png

Nessa obra, o autor faz uma defesa do Absolutismo como forma de governo ideal. Essa forma de governo foi a primeira forma de organização dos
Estados nacionais.
Agora que já vimos as razões pelas quais os Estados se formaram, vamos
tratar um pouco da sua organização e funcionamento?

Absolutismo
Forma de governo na qual
o poder é centralizado nas
mãos de uma só pessoa,
na maioria das vezes, um
monarca que exercerá o
poder independentemente
de qualquer órgão, ou seja,
de modo absoluto.

Estado: constituição e funções
Vimos que o Estado moderno se formou a partir dos agrupamentos iniciais
que deram origem às cidades. Estas foram crescendo cada vez mais, e sua
expansão se deve a inúmeros fatores, dentre os quais podemos citar, por
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exemplo, o aumento populacional (seja em virtude de uma taxa de natalidade alta, seja devido às imigrações). Outra forma de expansão das cidades
se dá pela incorporação de territórios por meio de guerras (e a consequente
dominação das populações conquistadas). Uma das funções essenciais de
qualquer Estado é a defesa de sua soberania e de seu território constituído
contra pretensões expansionistas de outros Estados.
O Estado é formado por três elementos:
–– o governo;
–– o povo;
–– o território.
É um agrupamento de pessoas politicamente organizado. Essas pessoas estão
submetidas às regras estabelecidas dentro de um território, isto é, dentro de um
espaço geográfico onde convivem governo e governados. Cabe ao Estado assegurar aos cidadãos acesso aos serviços de que dispõe para o bem comum.
O Estado brasileiro é formado por três poderes. O Poder Executivo é o que
tem como responsabilidade a execução das leis, como no caso do presidente da República e seus ministros. O Poder Legislativo é o responsável
pela elaboração das leis do país, este é o caso dos senadores, deputados e
vereadores. Há ainda o terceiro poder, que controla e fiscaliza se as leis são
cumpridas – é o chamado Poder Judiciário.
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Atividade 1
Atende ao Objetivo 1
O Estado é uma força abstrata que não podemos ver ou tocar. Tendo em
vista seus elementos constituintes, explique com suas próprias palavras o
que é Estado.

Governo e Estado são a mesma coisa?
Governo é um grupo de pessoas que tem a responsabilidade de administrar
um território, seja este um país, uma província ou uma região, mediante
a observação das normas pelas quais é organizado. Podemos citar como
exemplo de governo: no caso do município, os prefeitos; do país, o presidente da República. O governo tem a responsabilidade de criar leis, regras e
regulamentos que servirão de orientação para a população que o compõe.
São exemplos de leis a criação dos impostos pagos pela população e a Constituição Federal, lei suprema que condiciona todas as leis do país.
A arrecadação de impostos permite ao governo o custeamento da sua manutenção administrativa e a oferta de serviços de saúde, educação e segurança à população. Por exemplo, a assistência que você recebe ao ir a
um hospital público só é possível graças ao pagamento de impostos. Logo,
podemos dizer que pagamos indiretamente pelos serviços públicos de que
usufruímos. Eles são prestados pelo Estado não como um favor, mas como
uma obrigação, já que são custeados pelos impostos que pagamos.
O governo possui ainda muitas outras atribuições, como o estabelecimento da
diplomacia com outros países na busca de superação de conflitos, os acordos
comerciais e os intercâmbios de conhecimentos científicos. Além disso, ele
tem o dever de zelar pela gestão do bem público. Nessa tarefa, os governantes têm como obrigação criar políticas públicas. Algumas duram até o final da
gestão que as implementou (dizemos nesse caso que essa foi uma política de
governo). Outras, não, permanecem atuando mesmo após as eleições e a mudança da gestão (dizemos nesse caso que se trata de uma política de Estado).
O Sistema Único de Saúde é um exemplo desse segundo tipo de política.
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O tipo de governo define a maneira pela qual o mesmo é organizado, estabelecendo a relação entre governantes e governados.
Por exemplo, o tipo de governo no Brasil, nos anos 1964 até 1985, era a
ditadura militar. Há outros tipos de governo muito comuns, como:
–– democráticos
–– anárquicos
–– monárquicos.
O mais comum dos quatro é a democracia. Esta pressupõe a participação do
povo na tomada de decisões do Estado. Uma das medidas para essa participação é o direito ao voto na escolha de seus representantes.

Atividade 2
Atende ao Objetivo 2
Nas eleições de 2010, o povo elegerá um novo presidente da República,
novos deputados e senadores. Sabemos que eles irão governar o Brasil, isto
é, que serão integrantes daquilo que entendemos como governo. Tendo-se
isso em vista, você sabe indicar qual a diferença entre Estado e governo?

Relação entre Estado e sociedade
Como foi analisado anteriormente, o Estado é regulador, por meio das leis,
e também é fornecedor de serviços para a sociedade que estão assegurados
na legislação.
No Brasil, temos a Constituição Federal como principal regulamentação da
conduta da sociedade e do próprio Estado. O Brasil é um Estado democrático,
logo, é fundamental que seja dada à sociedade a oportunidade de contibuir
na elaboração e decisão das políticas públicas, assegurando a participação
do cidadão na definição das ações políticas destinadas à população.
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Os conselhos constituídos pelos vários segmentos da sociedade são exemplos de participação dos cidadãos na decisão dos rumos que deverão seguir
os serviços públicos. Os conselhos municipais de saúde são um bom exemplo
das representações participativas da sociedade (você sabe o que é um conselho municipal de saúde? Não? Não há problema, nós trataremos desse tipo
de conselho ao longo do curso!)
Em dados momentos, a participação da sociedade é tão intensa que substitui o Estado, realizando as atribuições que naturalmente são de responsabilidade dele. A sociedade organizada, representada por empresas privadas,
organizações não governamentais, além dos inúmeros trabalhos voluntários
exercidos por alguns cidadãos, é responsável pela oferta de serviços que deveria ser feita pelo Estado, mas que são negligenciados.
A sociedade organizada deve cobrar do Estado e dos governos medidas de
intervenção e a criação de políticas públicas que possam contribuir para a
solução de problemas sociais como, por exemplo, o acesso igualitário a serviços e assistência à saúde com qualidade para toda a população. Essa é
uma das principais formas de relação entre o Estado e a sociedade. Um bom
exemplo de participação ativa da sociedade em questões estatais aqui no
Brasil ocorreu nos anos 1970. A sociedade se organizou em um movimento
chamado Reforma Sanitária, que lutou por mudanças na saúde pública do
Brasil (nós estudaremos mais sobre esse movimento nas próximas aulas).

Edberto Ticianeli

A parte da população que se organizou e se uniu em benefício da coletividade
é denominada sociedade civil. É importante ressaltar que essa organização
ocorre livremente nos governos democráticos. No caso dos governos ditatoriais, a sociedade organizada é controlada pela força e pela violência física.

Fonte: http://picasaweb.google.com/lh/photo/YsjKULsRxJnzaThFOz-Yjg

Figura 1.1: Uma das formas mais comuns de se reivindicar ações do Estado se dá por
meio de protestos e passeatas.
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A sociedade civil é formada por um conjunto de organizações, sejam elas
igreja, sistema escolar, partidos políticos, sindicatos etc. Todas têm o intuito
de difundir ideias, de buscar mudanças na sociedade, de cobrar do Estado
que os direitos sociais sejam colocados em prática. Porém, para que tais mudanças aconteçam, a sociedade civil deve estar forte e articulada, além de ter
consciência dos seus direitos e deveres. Percebemos, assim, que a cobrança
das obrigações do Estado é um dever fundamental dos cidadãos; devemos
sempre lutar pelos direitos que nos são reservados.

Atividade 3
Atende ao Objetivo 3
Você, integrante da sociedade, responda: qual o seu papel como cidadão
diante de situações nas quais o governo não cumpre com suas obrigações?

Conclusão
Podemos dizer que as questões importantes para a coletividade, para cada
pessoa em uma sociedade, não são apenas responsabilidade do Estado, mas
de todos nós! Temos direitos, que o Estado deve fazer cumprir, mas também
temos deveres, e um deles é cobrar dos governantes que nossos direitos
sejam atendidos!

Resumo
• Estado é a instituição formada por um povo, reunido em um espaço
geográfico e que possui um governo.
• O Estado surgiu pela necessidade de organização dos povos e de uma
autoridade para intermediação dos conflitos.
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• Para tanto, foi necessária a organização de um poder político sob o comando de um governo.
• O governo compõe o Estado, logo, não são a mesma coisa. O Estado é
algo maior que o governo.
• O governo administra o Estado.
• É dever da sociedade cobrar do Estado e dos governos medidas de intervenções e a criação de políticas públicas que possam contribuir para a
solução de problemas sociais.

Informação sobre a próxima aula
No nosso próximo encontro, vamos estudar sobre alguns fatos importantes
a respeito do início da implantação de políticas sociais no Brasil, bem como
a diferença entre estado de bem-estar social e políticas sociais.

Respostas das atividades
Atividade 1
O Estado é formado por três elementos: governo, povo e território. Nele,
as pessoas estão politicamente organizadas, seguindo regras estabelecidas
que visam à ordem, e em um território, espaço geográfico onde convivem
governo e governados. A maior responsabilidade do Estado é assegurar o
bem comum à coletividade.
Atividade 2
Estado é uma instituição organizada política, social e juridicamente, dentro
de um território definido, dirigida por um governo que possui soberania reconhecida tanto interna como externamente. Governo é o grupo de pessoas
responsáveis pela execução das funções do Estado, ou seja, é parte integrante do mesmo. A responsabilidade pela gestão, isto é, pela administração do
Estado, é do governo, que deve zelar pelo bem comum.
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Atividade 3
Como cidadão, é fundamental cobrar do Estado o efetivo desempenho
das suas atribuições, assim como o cumprimento das obrigações por ele
impostas, além de reivindicar a criação de políticas públicas para solução
de problemas.
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