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INTRODUÇÃO:
O presente trabalho tem como objetivo, debater a potencialidade das políticas
públicas (sociais e macroeconômicas), como forma de assegurar direitos fundamentais
estabelecidos na Constituição Federal de 1988. Assim como averiguar as
resposabilidades do Estado na formulação e implementação de tais políticas, de forma
que as mesma venham a ser aplicadas de maneira contínua, de maneira que não
sofram interrupções ou rupturas causadas por novos ciclos políticos.

DESENVOLVIMENTO:
O metódo de pesquisa utilizado foi o bibliográfico. Pensar em políticas públicas vai
muito além de questões orçamentárias, da divisão dos recursos públicos para cada
demanda. Torna-se necessário voltar o olhar para as necessidades humanas, para as
liberdades individuais, onde a figura humana demonstra necessidades que vão muito
além daquelas ofertadas minimamente pelo Estado. Uma discussão plural e aberta,
abre a possibilidade de um maior alcance por parte das políticas públicas, uma maior
liberdade de expressão, a expansão da educação, o aumento da geração de empregos,
são mudanças sociais e econômicas que proporcionam ao cidadão uma maior atuação
no meio social, na economia, na cultura. Essa participação gera um comprometimento
social, uma liberdade de atuação que muitas vezes fica restrita ao Estado, e assim,
devido as inúmeras mudanças governamentais acaba deixando a desejar na
construção social (SEN, 2010, p. 358). Para a elaboração de políticas públicas é
necessário verificar quais são os recursos disponíveis para tanto, mas, é preciso
pontuar que existem normas éticas e valores pessoais que também estão em jogo. Em

uma sociedade cercada pela corrupção, os valores tem uma influência relevante na
construção de políticas voltadas ao desenvolvimento das minorias sociais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
É com base nessas informações, que a política pública - desde que bem empregada - é
a forma mais eficaz e possível de melhorias reais e palpáveis. Deve-se lembrar que a
transformação de uma dificuldade real de um grupo em um problema político é o
primeiro passo a ser dado, rumo a uma política consistente. Mas, somente o primeiro
passo não configura uma real melhoria, é preciso ter em mente a necessidade de uma
continuidade de aplicação.

REFERÊNCIAS:
SCHIMIDT, João Pedro. Para entender as políticas públicas: Aspectos conceituais e
metodológicos, p. 2307-2331. Direitos Sociais e políticas públicas: desafios
contemporâneos / Organizadores, Jorge Renato dos Reis e Rogério Gesta Leal. - Santa
Cruz do Sul: Edunisc, 2008.
SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade: Trad.Laura Teixeira Motta. São
Paulo: Companhia das Letras, 2010.

NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):Número da
aprovação.

ANEXOS:
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se
necessário.

