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SOCIEDADE E ESTADO
A QUESTÃO DO PODER

Luto pelos 603.465 

mortos por covid-19 

no Brasil! 

São 183 mortos nas 

últimas 24h!
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O ESTADO SEGUNDO FRIEDRICH ENGELS:

 «O Estado não é, portanto, de modo nenhum, um poder imposto de fora à sociedade; 

tão-pouco é “a realidade da ideia moral”, “a imagem e a realidade da razão”, como 

Hegel afirma. É, isso sim, um produto da sociedade em determinada etapa de 

desenvolvimento; é a admissão de que esta sociedade se envolveu numa contradição 

insolúvel consigo mesma, se cindiu em contrários inconciliáveis que ela é impotente 

para banir. Mas para que estes contrários, classes com interesses económicos em 

conflito, não se devorem e à sociedade numa luta infrutífera, tornou-se necessário um 

poder, que aparentemente está acima da sociedade, que abafe o conflito e o 

mantenha dentro dos limites da “ordem”; e este poder, nascido da sociedade mas que 

se coloca acima dela, e que cada vez mais se aliena dela, é o Estado».

(F. Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado)
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O ESTADO SEGUNDO LENIN:

 “...os ideólogos burgueses, e especialmente pequeno-burgueses - obrigados sob a pressão 

de fatos históricos incontestáveis a reconhecer que o Estado existe apenas onde existem 

contradições de classe e luta de classes -, «corrigem» Marx de tal maneira que o Estado 

aparece como um órgão de conciliação de classes. Segundo Marx, o Estado não poderia 

nem surgir nem manter-se se a conciliação de classes fosse possível. Segundo os 

professores e publicistas pequeno-burgueses filisteus - frequentemente com referências 

benevolentes a Marx! - o Estado precisamente concilia as classes. Segundo Marx, o Estado 

é um órgão de dominação de classe, um órgão de opressão de uma classe por outra, é a 

criação da «ordem» que legaliza e consolida esta opressão moderando o conflito de 

classes. Segundo a opinião dos políticos pequeno-burgueses, a ordem é precisamente a 

conciliação das classes e não a opressão de uma classe por outra; moderar o conflito 

significa conciliar, e não tirar às classes oprimidas determinados meios e processos de luta 

pelo derrubamento dos opressores.” (V.I. Lenin – “O Estado e a Revolução”) 

O PODER E A QUESTÃO DO ESTADO 

 ...os detentores do poder não devem contar com 

obediência em toda e qualquer situação. 

 Para sobreviver, o Estado precisa fazer acordos e 

concessões com os diferentes grupos da 

sociedade que governa. 

 Esses grupos, por sua vez, procuram conquistar 

cada vez mais direitos e garantias por parte do 

Estado.

 Nas diferentes sociedades, as lutas políticas 

acontecem de formas diversas. 
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CIDADANIA NAS SOCIEDADES MODERNAS

 Nessa luta por direitos, os 

movimentos sociais buscam o apoio 

dos cidadãos para suas 

reivindicações e o Estado tenta 

negociar acordos para conciliar as 

diferentes demandas. 

 As tentativas do Estado nem sempre 

têm êxito, o que, em alguns casos, 

pode até levar à derrubada violenta 

do governo.

 MAS, POR QUÊ?

Em sociedades modernas, uma das 
questões mais debatidas é a definição do 
que é cidadania, isto é, quais são os 
direitos e os deveres dos cidadãos. 

1. A LUTA PELA CIDADANIA

 Cidadania é a condição de ser reconhecido como 

membro de um grupo político (por exemplo, um 

Estado) e de ter os direitos e deveres associados a essa 

condição. 

 Na definição da filósofa alemã Hannah Arendt (1906-

1975), cidadania é “o direito de ter direitos”. 

 Quando disse isso, Arendt pensava nas pessoas que 

foram expulsas de seus países durante a Segunda 

Guerra Mundial e, por isso, deixaram de ser 

reconhecidas como cidadãs de qualquer país: quem, 

nessa situação, poderia garantir os direitos dessas 

pessoas? 
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1. A LUTA PELA CIDADANIA

 Pense no que significa ser cidadão de um país (por exemplo, o

Brasil). Significa ser, antes de tudo, reconhecido pelos brasileiros

como cidadão, tanto quanto eles, e reconhecê-los como

cidadãos, tanto quanto você.

 Se uma pessoa rica ou poderosa acha, por exemplo, que a lei não

se aplica a ela, mas apenas aos mais pobres, essa pessoa está

desrespeitando os princípios da cidadania.

 Assim, ser cidadão também envolve ter direitos e deveres. E

esses direitos e deveres não são os mesmos em todos os países

nem em todas as épocas. Os direitos que compõem a cidadania

foram conquistados por meio de longas lutas políticas.

 A análise clássica sobre a evolução da cidadania e dos

direitos que a compõem foi feita pelo sociólogo inglês T.

H. Marshall (foto).

 Ele identificou três tipos de direitos que formaram a

cidadania moderna na Inglaterra. São eles:

1. Direitos civis: aqueles que permitem ao cidadão exercer

sua liberdade individual. Por exemplo, o direito de cada

um dizer o que pensa (liberdade de expressão), o direito

de acreditar na religião que quiser (ou não acreditar em

nenhuma), o direito de fazer acordos e contratos com

outros cidadãos e o direito à propriedade. Os direitos

civis foram os primeiros a surgir na Inglaterra, se

consolidando a partir do século XVIII.
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1. A LUTA PELA CIDADANIA

2. Direitos políticos: são aqueles que permitem ao

cidadão participar do exercício do poder político.

São exemplos de direitos políticos o direito ao voto,

o direito de se organizar com outros cidadãos para

defender propostas (incluído aí o direito a formar

partidos políticos) e o direito de ser eleito para

cargos políticos. Os direitos políticos se

consolidaram na Inglaterra entre o final do século

XIX e o começo do século XX, primeiro com a

ampliação do direito ao voto para todos os homens

e depois com o reconhecimento dos direitos

políticos das mulheres.

1. A LUTA PELA CIDADANIA

3. Direitos sociais: são aqueles que garantem ao

cidadão um mínimo de bem-estar econômico

e uma vida digna, de acordo com o padrão do

país e da época. São exemplos de direitos

sociais o direito à educação, à saúde, a uma

aposentadoria na velhice ou em caso de

invalidez. Os direitos sociais ganharam força

no século XX, quando os movimentos

operários europeus conseguiram obrigar o

Estado a prover a todos os cidadãos saúde e

educação públicas, entre outros direitos.
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1. A LUTA PELA CIDADANIA

 Em resumo, a cidadania é uma condição que nos permite 

participar como iguais da discussão política e uma 

reivindicação de que todos participem do que Marshall 

chamou de “herança comum” da sociedade, da riqueza que 

ela produz e da discussão sobre os valores que a sustentam.

 ...no Brasil a consolidação dos três direitos foi 

significativamente tardia em relação ao país de T. H. Marshall.

 Além disso, segundo alguns autores, eles teriam sido obtidos 

em uma ordem diferente do que aconteceu nos países 

europeus e nos Estados Unidos. Muitas características da 

sociedade brasileira atual são consequências desse processo.

2. OS MOVIMENTOS SOCIAIS

 É durante a luta pela 

cidadania que se formam os 

cidadãos. Os movimentos 

sociais foram — e são —

fundamentais na tarefa de 

exigir do Estado o 

reconhecimento dos direitos 

que compõem a cidadania e 

em favorecer que os próprios 

cidadãos discutam entre si 

quais devem ser esses 

direitos.

 Chamamos de movimento social um grupo de 

pessoas que atua conjuntamente para 

transformar algum aspecto da sociedade. Os 

movimentos sociais são diferentes dos partidos 

políticos porque não procuram, necessariamente, 

conquistar o controle do Estado. 
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2. OS MOVIMENTOS SOCIAIS

 No dizer do sociólogo estadunidense 

Charles Tilly, em cada época os 

movimentos sociais teriam um 

“repertório”, um conjunto de 

práticas utilizadas para reivindicar. 

 No mundo contemporâneo, esse 

repertório incluiria, entre outros 

recursos, campanhas na internet, 

protestos, passeatas e outras formas 

de atuação política não relacionadas 

à disputa pelo Estado.

2. OS MOVIMENTOS SOCIAIS

 Embora não tenham, necessariamente, o Estado como 

foco principal, os movimentos sociais exercem 

influência sobre ele porque muitas de suas campanhas 

e protestos afetam a opinião dos eleitores. 

 Por isso, os políticos podem levá-los em conta.

 Há vários tipos de movimentos sociais. Uma maneira 

de entender a diferença entre eles, proposta pela 

filósofa norte-americana Nancy Fraser (1947-), seria 

fazer a distinção entre dois tipos de luta que eles 

empreendem: a luta por redistribuição e a luta por 

reconhecimento.
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2. OS MOVIMENTOS SOCIAIS

 A luta por redistribuição buscaria corrigir ou eliminar 

o que os membros do movimento consideram 

injustiças econômicas e sociais. 

 O exemplo mais claro é a luta dos sindicatos, que 

buscam a redistribuição de renda por meio de salários 

mais altos e outros direitos sociais que diminuam a 

distância entre a qualidade de vida das diversas 

classes sociais. 

 No Brasil, um exemplo de luta por redistribuição seria 

o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST), que reivindica a redistribuição de terras.

 A luta por reconhecimento, por sua vez, buscaria corrigir ou 

eliminar injustiças culturais, como a humilhação, o 

desrespeito e a negação de direitos a pessoas de 

determinados grupos. Um exemplo disso seria o movimento 

LGBTI (movimento de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 

transexuais, transgêneros e intersexuais), que combate a 

homofobia e a transfobia e defende a livre expressão sexual. 

 Os movimentos por reconhecimento têm reivindicações 

com relação à política do Estado (por exemplo, pelo 

reconhecimento do casamento civil entre homossexuais e 

do uso do nome social por transexuais). Porém, parte 

importante de sua luta é cultural: é a luta para que a 

sociedade aceite os homossexuais e transexuais como 

cidadãos com os mesmos direitos que os demais.
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2. OS MOVIMENTOS SOCIAIS

 Além dos casos mais evidentes de movimentos por 

redistribuição e de movimentos por reconhecimento, alguns 

movimentos lutam nas duas frentes: são o que Nancy Fraser 

chamou de movimentos bivalentes. 

 O movimento feminista, por exemplo, luta pelo 

reconhecimento dos direitos das mulheres. 

 Grande parte da luta feminista é por redistribuição: pelo fim 

da desigualdade salarial entre mulheres e homens, por 

exemplo, ou para que o governo invista em políticas públicas 

que melhorem a vida das mulheres (como a garantia de 

proteção contra a violência doméstica). 

2. OS MOVIMENTOS SOCIAIS

 Mas a luta feminista é também por 

reconhecimento: para que as mulheres não 

sejam julgadas pelo corpo ou pela forma com 

que se vestem, não sejam estereotipadas 

como fúteis, vaidosas ou fracas. Algumas 

pautas envolvem as duas coisas: exigir 

creches públicas de qualidade é uma luta por 

redistribuição e por reconhecimento (de que 

mulheres e homens necessitam igualmente 

de boas condições para trabalhar e têm as 

mesmas responsabilidades na criação de 

seus filhos).

FONTE:

observatorioracialfutebol.com.br

https://observatorioracialfutebol.com.br/marta-comemora-gol-mostrando-chuteira-com-simbolo-de-igualdade-de-genero/
https://observatorioracialfutebol.com.br/marta-comemora-gol-mostrando-chuteira-com-simbolo-de-igualdade-de-genero/
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 O caso do movimento negro é semelhante. Parte 

importante da luta é por redistribuição: fim da diferença 

salarial entre negros e brancos, desenvolvimento de 

ações voltadas à redução da desigualdade social existente 

entre brancos e negros, como cotas em universidades 

públicas, etc. 

 Mas parte essencial da luta do movimento negro é contra 

ideias racistas e estereótipos (de que negros só são bons 

em esportes e música; o estereótipo da “mulata”, que 

reduz mulheres negras à sensualidade; ou que somente 

brancos podem ter “aparência de líder”). O movimento 

negro também luta para que a história da resistência 

negra seja contada nas escolas e para que a herança 

cultural afro-brasileira seja reconhecida. 

 O movimento indígena talvez seja aquele em que estão mais 

entrelaçadas as lutas por reconhecimento e por 

redistribuição. Parte importante da luta indígena é pelo 

direito de ser reconhecido como tal (como membro de um 

dos diversos povos indígenas existentes no Brasil), pelo 

direito de ter sua cultura aceita e de não ser forçado a se 

adaptar aos padrões da sociedade ocidental. Mas, para que 

tudo isso se torne realidade, é fundamental lutar pelas terras 

que ocupam há muitos séculos, e longe das quais seus 

costumes e sua organização social dificilmente sobreviveriam. 

Por isso, boa parte da luta indígena no Brasil se dá contra 

garimpos, fazendas e projetos governamentais (como usinas 

hidrelétricas) que invadem terras e reservas ou as prejudicam 

de alguma forma (por exemplo, poluindo os rios).
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A SOCIEDADE CIVIL

 A sociedade civil compreende o conjunto de 

associações, movimentos, universidades, 

entidades de classe, instituições religiosas e 

científicas que não fazem parte do Estado no 

sentido weberiano (o Estado como coerção ou 

violência legítima), mas que influenciam 

decisivamente a vida política.

 Para Gramsci, nas sociedades modernas, as lutas e 

os debates na sociedade civil podem ser tão 

decisivos quanto o que acontece no Estado como 

normalmente o entendemos.

DEMOCRACIA
MODALIDADE DE DEMOCRACIA DEFINIÇÃO

DEMOCRACIA GREGA

Valoriza o cidadão (interesse público). É “idiota” quem coloca o interesse 

privado à frente do interesse público. Abrangeu ¼ da população da época.

DEMOCRACIA LIBERAL 

REPRESENTATIVA 

Ao privilegiar a lógica individual, representativa e idiota, inverte a lógica grega, 

ao incluir a burguesia (a nova aristocracia) no conceito de povo. É, portanto, 

uma democracia limitada e limitadora.

SOCIAL-DEMOCRACIA

Sem abrir mão do capitalismo (o modo de produção cuja base é a iniciativa 

privada e individual), busca aumentar ao máximo possível a participação 

popular (dos plebeus modernos – os assalariados) para contrapor-se ao 

socialismo. Essa experiência democrática, contudo, restringe-se praticamente 

ao Primeiro Mundo capitalista (Estados Unidos, Europa e Japão), alijando a 

periferia do sistema (exposta a regimes ditatoriais).

DEMOCRACIA SOCIALISTA 

Resgata e ultrapassa o conceito grego de democracia ao incluir todos os 

cidadãos na política (jovens, mulheres, estrangeiros e proletários), pondo de 

volta para casa a demanda idiota (individualista e familiar patriarcal).


