
ESTADO E SOCIEDADE

O Estado moderno é relativamente recente; surgiu na Europa, no começo do século XVII, juntamente 
com a sociedade moderna. As grandes transformações socioeconômicas e políticas desencadeadas pela 
sociedade europeia naquela época criaram um novo mundo, onde já não havia lugar para particularismos 
da antiga sociedade feudal.

Hoje, quando um político se dirige em seus discursos ao povo, com certeza não está levando em 
conta a longa história que envolve esse conceito.

As noções de povo, interesse geral, e de nação, bem como a separação entre o privado e o público,  
nasceram desse processo histórico de constituição do Estado moderno.

O  Estado,  tal  como  é  concebido  na  atualidade,  teve  o  início  do  processo  de  sua  formação  na 
modernidade.  Autores como Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes foram importantes para fundamentar 
teoricamente  as  relações  políticas  que  permeiam  as  sociedades  ocidentais  desde  o  século  XIV, 
aproximadamente.

De acordo com a doutrina contratualista de Hobbes, a sociedade civil, ou seja, a formação artificial 
que limita as liberdades naturais e inaugura um estágio em que seres humanos se tornam cidadãos, no  
sentido de possuírem direitos e deveres, é fundada por meio de um acordo ou pacto entre os homens. No  
entanto, segundo o mesmo autor, tal acordo sem uma instituição que o resguarde, não possui eficácia. Por  
isso, os indivíduos imbuídos do ideal de viver em sociedade acabam por fundar um conjunto de instituições  
ao qual, ao longo do tempo, convencionou-se denominar Estado. Por Nação compreende-se a somatória 
de fatores identitários, culturais, linguísticos, ideológicos, que geralmente estão ligados a certa extensão 
territorial, ainda que não obrigatoriamente.

Na história da consolidação da política moderna diversos foram os tipos de Estado existentes. Nesse 
momento faremos um breve histórico dos mesmos que, pecando pelo excesso de síntese, pretende nos  
apresentar uma noção de processo. Um primeiro modelo de formação política existente foi  o chamado 
Estado Absolutista. Duas são as principais características do mesmo: a centralização total do poder e a  
completa ausência de participação política por parte da população. Desse modo, um monarca como Luís 
XIV acumulava as funções do governo, de julgar e de formular as leis. Além disso, interferia diretamente nas 
relações econômicas, o que muitas vezes chegava a prejudicar a classe burguesa em ampla ascensão 
(lembremo-nos da balança comercial favorável do período mercantilista).

É óbvio que os ideais como igualdade e fraternidade foram essenciais para as revoltas contrárias a 
esse modelo, mas o fato do governante interferir diretamente na economia foi um fator determinante. È por 
isso  que  o modelo  defendido  amplamente  para  substituir  o  absolutismo foi  o  Liberalismo,  ou seja,  a 
ausência da intervenção direta das instituições estatais na economia. As chamadas revoluções burguesas, 
desse  modo,  consolidaram,  ao  mesmo  tempo,  o  modelo  econômico  (capitalismo)  que  interessava  à 
burguesia, assim como o modelo político (liberal).

Já  no  Século  das  Luzes  (XVIII),  na  França,  ideólogos  e  povo  conclamavam  uma  política  que 
envolvesse uma maior participação da população nos processos decisórios. Autores como Montesquieau, 
que defendeu claramente em sua obra O Espírito das Leis a limitação do poder pelo próprio poder, por meio 
de uma divisão em três instâncias (executivo, legislativo e judiciário), tal como existe em nossos dias, e 
Rousseau, que desenvolveu a ideia mestra do pensamento democrático moderno que é a soberania do 
povo, por meio da impossibilidade de transferência do poder, foram os principais construtores teóricos dos 
ideais democráticos. O povo, manobrado é claro pelos ideais burgueses, acaba se envolvendo nas lutas 
emancipatórias.

Entretanto, como percebesse a ausência de vontade por parte da burguesia de instaurar um modelo 
social realmente governado por todos, o povo logo começa uma segunda fase dessa luta pela democracia,  
forçando a mudança. Primeiramente se estende o direito à participação política a todos os homens, com o 
voto universal masculino, e posteriormente a todos os cidadãos, com o que se passou a denominar de 
sufrágio universal. Com a mínima intervenção do Estado na economia e uma relativa participação na política 
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por parte do povo, é possível se falar em um modelo Liberal-Democrático.
O  liberalismo,  no  entanto,  entra  em  crise  principalmente  por  causa  da  estagnação  do  sistema 

capitalista  causada  pela  crise  de  superprodução,  gerada  no  final  da  década  de  1920  pelos  modelos 
taylorista/fordista.  Surge então um novo contexto que precisa ser superado. De um lado se encontra a  
proposta  do  capitalismo  liberal,  que  possui  a  vantagem de  zelar  pelas  liberdades  individuais,  mas  se 
mostrou incapaz de gerir a economia de maneira satisfatória. Do outro, o socialismo, que, se possui como 
ponto positivo a economia controlada de forma competente, só chega a existir por vias revolucionárias e, 
além disso, mostra-se excessivamente autoritário, desrespeitando os direitos individuais.

A proposta  nesse  momento  é  um  meio  termo  entre  os  dois  extremos  supracitados.  O  modelo 
chamado  Estado de Bem-Estar Social,  que possui notoriamente características econômicas dentre as 
defendidas  por  John  Keynes como um controle  direto  da  demanda do mercado pelo  corpo  político,  é 
instaurado a partir da década de 1930. Com políticas empreguistas, é o Estado das grandes obras, que só 
podem  ser  realizadas  porque  nesse  momento  histórico  as  instituições  políticas  possuem  condições 
financeiras propícias para tanto. Por meio de políticas sociais e previdenciárias, além da concessão de uma 
série de direitos trabalhistas, intervém diretamente nas relações entre capital e trabalho. Por meio da fixação 
de taxas, impostos e câmbio comercial, além do controle direto da demanda do mercado, controla de perto  
a economia.

A burguesia, que lutou tanto pelo liberalismo, precisa nesse momento aceitar as ações de um Estado 
intervencionista, sob pena de ver o sistema criado por ela mesma desmoronar diante dos seus olhos. Sabe-
se, no entanto, que poucas décadas depois esse modelo de Estado começa a sofrer um enfraquecimento 
causado pelo início de uma perda de poder econômico por parte das instituições estatais. Em contrapartida  
os empresários, graças ao fôlego que tomaram por conta das intervenções governamentais, retomam o 
caminho do crescimento.  Em lugar de uma produção rígida,  responsável pela quebra do sistema, uma 
flexibilidade ao produzir, comercializar, empregar. É o momento da crítica ao modelo de Bem-Estar, e o  
retorno da defesa do liberalismo. Surge o discurso Neoliberal.

O neoliberalismo, assim como a globalização, pode ser considerado característica imanente a certo 
estágio do sistema capitalista. Vale dizer ainda que as reformas neoliberais avançaram sobre os direitos dos  
trabalhadores, pois estes se encontram em condições desfavoráveis para uma resistência, em razão da 
ameaça de desemprego, e ainda se acham desorganizados politicamente, em grande medida devido a uma 
crise das ideologias. Após o desaparecimento da União Soviética, nunca se falou tanto no fim da viabilidade 
do socialismo. Porém, as reformas neoliberais não conseguiram, ou não pretenderam efetivamente, retirar o  
Estado da economia.

O que se nota, diante de todo o histórico realizado até esse momento, é que o conjunto de instituições 
públicas responsáveis pela condução da sociedade civil  sofreu uma série de modificações ao longo do 
tempo. Alguns diriam que se modificaram para se adequarem melhor às demais instituições sociais, numa 
visão organicista (Durkheim). Outros que a busca da legitimidade, ou seja, do consentimento na obediência 
dos cidadãos, as mesmas foram mudando (Weber). Outros ainda, que só se modificaram para defender, ao 
longo do tempo, os interesses econômicos que também estavam sofrendo transformações (Marx).

Outra tendência do sistema capitalista que se faz notar claramente na atualidade é a globalização. É 
uma realidade imanente ao sistema, tanto que em 1848 Marx já faz uma descrição detalhada do que,  
naquele período, ele vinha a denominar de mundialização de capital. No entanto, um importante pensador 
brasileiro  sobre  o  tema,  Octavio  Ianni,  afirma que  o  capitalismo poderia  ser  dividido  em três  estágios 
básicos, sendo que somente o terceiro mereceria realmente a denominação de globalização.

Primeiramente, o sistema capitalismo surge na Europa com a ascensão da classe burguesa. Em um 
segundo momento, a industrialização se efetiva no ocidente europeu e inicia seu processo de expansão. O 
último estágio é o que se pode realmente chamar de globalização, e pode ser caracterizado pelos seguintes 
eventos: os modelos alternativos ao capitalismo, principalmente o comunismo, entram em decadência; há 
um processo de enfraquecimento (não de desaparecimento) dos Estados Nacionais e um conseqüente 
abalo  das  identidades  regionais  e  dos  nacionalismos;  formam-se  organismos  internacionais  para  a 
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organização econômica, social e política tal como a ONU, o FMI e o BIRD (Banco Mundial); a informática 
revoluciona a produção de bens e a divisão internacional do trabalho com o advento da comunicação em 
massa das mídias digitais.

Nota-se que o centro hegemônico de todo esse processo na atualidade são os Estados Unidos. No  
que tange a padrões culturais é possível perceber claramente o imperialismo norte americano por meio 
principalmente da indústria de entretenimento, seja televisiva, cinematográfica ou a própria rede mundial de 
computadores. Politicamente falando o modelo liberal e democrático passa a ser defendido de forma cada 
vez  mais  veemente,  mesmo que  para  isso  seja  necessário  literalmente  instaurar  guerras.  Os padrões 
sociais aceitos também tendem à homogeneidade, pelo menos do ponto de vista da transmissão por meio 
da Indústria Cultural e a economia de livre mercado, regida pela lei da oferta e da procura presente nos 
câmbios livres e flutuantes espalhados pelo mundo parece não mais poder ser obstaculizada.

É importante lembrar, no entanto, que a esse movimento se contrapõem inúmeros, espalhados em 
toda a face do planeta, que se mobilizam em nome das identidades ameaçadas, dos valores culturais e  
morais dilacerados, dos riscos de colapso da sociabilidade apresentados por aquilo que alguns denominam 
de pós-modernidade, ou modernidade líquida. Desse modo, apesar de toda a força que possui o capitalismo  
em escala  mundial,  as  identidades  nacionais  e  regionais  teimam  em se  afirmar,  a  natureza  encontra 
ferrenhos defensores de limites para o processo de “progresso” que parece inquestionável,  movimentos 
espiritualistas os mais diversos convidam o ser humano a se afastar desse fluxo louco do sistema.

Material didático de apoio. Disponível em http://lllsociologialll.blogspot.com.br/  - Corrigido e Adaptado por Jean Möller.

http://lllsociologialll.blogspot.com.br/

