


SOBRE O LIVRO

A discussão sobre a natureza e as funções do Estado é uma das 
mais apaixonantes e recorrentes nas Ciências Sociais, na Ciência 
Política, na Economia e no terreno político-ideológico em geral. 
O que se pretende com este trabalho é provocar uma reavaliação 
conceitual sobre as funções do Estado no pensamento político 
e social e particularmente no marxismo e nas Ciências Sociais, 
profundamente influenciadas por essa corrente. Trata-se 
de uma rediscussão extremamente necessária, sem o que não 
se pode entender completamente a ascensão e contribuição 
de algumas das maiores civilizações da Antiguidade, o papel 
que os Estados vêm cumprindo na Era Moderna, as grandes 
transformações vividas pelos países na Era Capitalista, o porquê 
de alguns deles terem avançado ou enriquecido mais rapida-
mente do que outros, o jogo global do poder, as revoluções, 
os resultados das guerras, a formação dos sistemas de proteção 
social em muitos países etc. Tal revisão também é essencial, 
por exemplo, para se entender porque a esquerda socialista 
prega a destruição do Estado capitalista, mas, ao mesmo tempo, 
em sentido oposto, defende a ampliação dos serviços públicos 
ofertados por ele, a consolidação de empresas estatais, ou seja, 
de fato, pede mais Estado, contra o liberalismo que tenta reduzir 
seu escopo e suas funções.
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INTRODUÇÃO

A discussão sobre a natureza e as funções do Estado é uma das 
mais apaixonantes e recorrentes nas Ciências Sociais, na Ciência 
Política, na Economia e no terreno político-ideológico em geral. 
O que se pretende com este trabalho é provocar uma reavaliação 
conceitual sobre as funções do Estado no pensamento político 
e social e particularmente no marxismo e nas Ciências Sociais, 
profundamente influenciadas por essa corrente. Trata-se 
de uma rediscussão extremamente necessária, sem o que não 
se pode entender completamente a ascensão e contribuição 
de algumas das maiores civilizações da Antiguidade, o papel 
que os Estados vêm cumprindo na Era Moderna, as grandes 
transformações vividas pelos países na Era Capitalista, o porquê 
de alguns deles terem avançado ou enriquecido mais rapida-
mente do que outros, o jogo global do poder, as revoluções, 
os resultados das guerras, a formação dos sistemas de proteção 
social em muitos países etc. Tal revisão também é essencial, 
por exemplo, para se entender porque a esquerda socialista 
prega a destruição do Estado capitalista, mas, ao mesmo tempo, 
em sentido oposto, defende a ampliação dos serviços públicos 
ofertados por ele, a consolidação de empresas estatais, ou seja, 
de fato, pede mais Estado, contra o liberalismo que tenta reduzir 
seu escopo e suas funções.

No primeiro capítulo, o organizador deste livro, Robério 
Paulino, abrindo o debate, busca demonstrar que, além de  seu 
papel negativo, de opressão e acelerador da acumulação capi-
talista, função que o autor de forma alguma refuta, desde a sua 
criação, os Estados também cumpriram uma função positiva 
essencial para o desenvolvimento das grandes civilizações  



e das nações modernas. Isso ficou mais evidente depois da 
segunda metade do século XIX, quando muitos países capi-
talistas retardatários começaram a utilizar seus aparelhos 
de Estado como eficientes alavancas para acelerar seu processo 
de industrialização e modernização. Já no século XX, depois 
do colapso da Grande Depressão e suas graves consequências, 
que ameaçavam a existência do próprio capitalismo liberal, 
sob intensa pressão das classes trabalhadoras nos países 
centrais e pelo medo que as classes ricas sentiam das revolu-
ções sociais, os Estados capitalistas também foram obrigados 
a assumir importantes funções econômicas e sociais, como 
de reguladores da economia e provedores de serviços públicos. 
Esta é a tese que abre a polêmica neste trabalho.

Para ousar tal proposição, o autor recorreu a diversos 
pensadores clássicos como Rousseau, Hobbes, Smith, Ricardo, 
List, Marx, Engels, Lenin, e também a pensadores da segunda 
metade do Século XX, como Bobbio, Hobsbawm, Rudolf Bahro, 
Peter Evans, Ha-Joo Chang e outros, que, na opinião do autor do 
capítulo e organizador do livro, abordaram o tema das funções 
do Estado numa ótica menos ortodoxa que a teoria marxista. 
Isso já contribui para dar uma visão panorâmica das distintas 
visões sobre o papel do Estado na sociedade ao longo da história. 
Paulino vai por fim questionar a própria visão do pretenso 
desaparecimento do Estado numa futura sociedade comunista.

No segundo, quarto e quinto capítulos, Érico Fernandes, 
Lindijane Almeida, Raquel Silveira e Lincoln Moraes de Souza 
apresentam densas e enriquecedoras discussões sobre o estado 
da arte, na fronteira do pensamento sobre o assunto, acerca 
do papel e das funções do Estado. Capítulos que se constituem 
em verdadeiras aulas para quem quiser dominar o tema, além 
de conterem ricas indicações de autores e fontes de pesquisa.



Em seu capítulo, Erico Fernandes considera que não 
se pode relatar a história do capitalismo sem compreender 
o papel decisivo do Estado. Para isso dialoga, para além dos 
autores clássicos como Smith e Rousseau, com pensadores 
como Immanuel Wallerstein, François Chesnais, John Maynard 
Keynes, Crawford Brough Macpherson,  Ralph Miliband, Nicos 
Poulantzas, entre outros.

Recorrendo a uma vasta literatura, como  Przeworski, 
Skocpol, Offe, Lenin, Marx, Habermas, Poulantzas, Evans, entre 
outros, Lindijane Almeida e Raquel Silveira constroem seu 
capítulo com o objetivo de apresentar uma rica discussão sobre 
o Estado capitalista contemporâneo, apresentando as visões 
dominantes na Ciência Política. Para enriquecer o debate, 
Juary Chagas, a convite do organizador deste livro, escreve um 
capítulo em contraposição direta ao texto que abre o trabalho, 
resgatando a visão mais ortodoxa de Marx, Engels e Lenin sobre 
o papel do Estado, visto antes de tudo como agente de opressão, 
questionando, pois, a tese de Robério Paulino do Estado visto 
também como alavanca de desenvolvimento.

Partindo da experiência soviética como referência 
fundamental, Marcos Antonio da Silva busca realizar uma 
análise do ideário socialista no século XX e um balanço das 
experiências socialistas, apontando como a atuação do Estado 
foi importante na promoção do desenvolvimento. No ano em 
que completam os 100 anos da Revolução Russa, tal discussão 
passa a ser ainda mais relevante.

Lincoln Moraes de Souza abordará em seu capítulo uma 
questão central, que vai de encontro à tese de que o Estado 
pode cumprir mais de uma função, mesmo dentro de uma 
formação social dominada por uma classe social. Analisa a lite-
ratura que trata da possibilidade de autonomia relativa do Estado  



em relação aos interesses da classe dominante, pelo que este 
não pode servir exclusivamente a ela, mas atender em parte 
demandas de toda sociedade.  Enfoca também algumas abor-
dagens sobre a articulação entre Estado e as políticas públicas, 
visando interpretar os equilíbrios e desequilíbrios estabele-
cidos entre o Estado e a sociedade, traduzidos pelas políticas 
públicas, analisando os mecanismos que vinculariam a classe 
capitalista ao Estado e as relações concretas estabelecidas 
entre os interesses dessa classe e as políticas estatais.

Encerrando o livro, convidamos Alexsandro Ferreira a  
construir um capítulo, de sentido diretamente instrumental, 
mostrando um exemplo concreto do papel do Estado no desenvol-
vimento econômico e social. O trabalho se propõe a apresentar, 
em linhas gerais, a trajetória das relações entre a produção 
habitacional de interesse social, as políticas públicas e o mercado 
imobiliário, observando especialmente a participação do Estado 
como principal promotor da moradia para milhões de famílias. 
Apresentando uma leitura panorâmica a partir dos anos de 1930 
até 2010, o trabalho analisa as diferentes intervenções do Estado 
nacional no “problema da moradia”, isto é, sua inserção como 
uma política pública essencial de impulso econômico e social, 
com relevância central. Por fim, o organizador e os autores 
esperam que este modesto trabalho possa servir para fomentar 
o debate sobre um tema tão essencial e tão polêmico quanto é o 
papel do Estado na história e para a civilização. 
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O ESTADO COMO AGENTE DE 
OPRESSÃO E CIVILIZAÇÃO

Robério Paulino

1 INTRODUÇÃO

O Estado, enquanto grande instituição ou conjunto de insti-
tuições que se eleva como uma nuvem sobre a sociedade de 
determinado país ou formação social, é um bem ou um mal? 
É um problema para a sociedade ou seria parte das soluções 
para um país? A quem ou a qual classe social serve ou pode 
servir? Sua indiscutível função de opressão é única e é sempre 
mais importante que qualquer outra que possa cumprir? Teria 
o Estado algum papel civilizatório, positivo?

A discussão sobre o caráter e o papel do Estado é uma das 
mais controversas e recorrentes nas Ciências Sociais, na Ciência 
Política, na Economia e no campo político-ideológico em geral.  
O que se sugere neste trabalho, partindo de uma ótica marxista, 
é uma reavaliação conceitual sobre as funções do Estado 
no pensamento político e social, de modo particular no marxismo 
e nas Ciências Sociais, profundamente influenciadas por essa 
corrente. Uma reavaliação extremamente necessária, sem 
a qual não se pode entender completamente a ascensão e contri-
buição de algumas civilizações da Antiguidade, tampouco as 
grandes transformações vividas pelos países na era capitalista, 
o porquê de alguns deles terem avançado ou enriquecido  
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mais rapidamente do que outros, o jogo global do poder, os 
resultados das guerras, a formação dos sistemas de proteção 
social em muitos países etc. Tal revisão é essencial também para 
se entender porque a esquerda socialista prega a destruição 
do Estado capitalista, mas ao mesmo tempo defende a consoli-
dação de empresas estatais e a ampliação dos serviços públicos 
ofertados por ele, ou seja, de fato, pede mais Estado, contra 
o liberalismo que tenta reduzir seu tamanho e suas funções.

Neste trabalho, pretende-se demonstrar que, além da sua 
função negativa, de opressão, dominação e aceleração do cres-
cimento capitalista, desde a sua criação, os Estados modernos 
também cumpriram uma função positiva essencial para o desen-
volvimento das nações, na corrida entre elas, e das sociedades. 
Isso fica mais claro marcadamente depois da segunda metade 
do século XIX, quando muitos países retardatários começaram 
a utilizar seus aparelhos estatais como eficientes alavancas 
para acelerar seu processo de industrialização e modernização.  
Já no século XX, especialmente depois da Grande Depressão, sob 
intensa pressão das classes trabalhadoras nos países centrais 
e pelo medo que as classes ricas sentiam das revoluções sociais 
que ameaçavam o seu sistema, os Estados capitalistas também 
foram obrigados a assumir importantes funções sociais, 
civilizatórias. As políticas neoliberais de suprimir conquistas 
sociais e tentar reduzir a ação propulsora do Estado, que ora 
se observam no mundo, não contradizem o que aqui se afirma, 
pelo contrário, confirmam a tese deste trabalho.

Em relação à forma como enxergam o papel da máquina 
estatal, Bobbio (2007, p. 126-133) divide as correntes de pensa-
mento entre as que têm uma concepção positiva do Estado 
e aquelas que o enxergam como um mal, necessário ou não. 
Segundo ele (BOBBIO, 2007, p. 127), “toda a história do pensamento 
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político está atravessada pela contraposição entre concepção 
positiva e negativa do Estado”. Para esse autor, a concepção 
positiva já estaria em Aristóteles, mas culminaria na concepção 
racional do Estado, que vai de Hobbes, passando por Spinoza 
e Rousseau, até Hegel. Para estes pensadores, apenas sob 
a proteção do Estado, os indivíduos poderiam realizar a própria 
vida de homens de razão, ou seja, fugir de um estado selvagem 
e bestial de vida, próprio dos povos primitivos, do mundo das 
paixões desenfreadas, da guerra de todos contra todos, para 
usar uma expressão hobbesiana.

Para os contratualistas, como Rousseau e Hobbes, o Estado 
seria, portanto, um bem, uma força organizada de convivência 
civil, ou seja, cumpriria um papel positivo para a sociedade, 
pelo que precisaria ser continuamente aperfeiçoado, em formas 
como a república ótima, por exemplo. Entre os pensadores que 
veem o Estado como um mal, por sua vez, há diferenciações. 
No liberalismo clássico, do qual Adam Smith e David Ricardo 
são expoentes ilustres, o Estado aparece como um mal, ainda 
que um mal necessário ao capitalismo. Melhor o Estado do que 
a anarquia, nessa perspectiva. Decorre disso que o governo – 
uma das instituições do Estado – deveria governar o menos 
possível e pouco interferir nos negócios privados, no mercado: 
aqui está a ideia essencial de um Estado mínimo e do laissez-faire, 
tão desejado pela maioria dos capitalistas. Para Adam Smith 
(1985), o Estado deveria assegurar a defesa externa e a ordem 
interna, além de realizar os trabalhos públicos que ao capital 
não interessa explorar. Ele também defende o papel do Estado 
na educação e na questão tributária, como forma de compensar 
a concentração de renda e riqueza. Mas como um liberal, isso 
não nega sua concepção de um Estado discreto.
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Já o marxismo vê o Estado como um mal não necessário 
em todo o processo histórico. Ele seria, para essa corrente 
de pensamento, simplesmente um órgão de dominação 
de classe, de opressão, que poderia e deveria desaparecer junta-
mente com as classes sociais em um futuro socialista, ainda que 
em um processo progressivo. É a clássica tese de Engels segundo 
a qual o Estado, da mesma forma como teve uma origem, terá 
seu fim, quando cessarem as causas que o tornaram necessário 
(ENGELS, 2002).

No extremo esquerdo do espectro político, para o anar- 
quismo de Bakunin (1975), o Estado é igualmente um mal não 
necessário, um estorvo, um órgão de opressão totalmente 
supérfluo em um futuro sem classes, que poderia muito bem 
desaparecer de um só golpe. A visão anarquista nega toda forma 
de autoridade política, econômica ou religiosa sobre o homem, 
sonhando com uma sociedade de iguais, sem Estado nem leis 
formais. Nas diversas teorias socialistas, como o marxismo, 
ou no anarquismo, sonha-se com uma sociedade sem opri-
midos nem opressores, baseada na cooperação de indivíduos 
associados e livres, iguais entre si, com uma sociedade fraterna, 
na qual o Estado, como instrumento de opressão e manutenção 
da opressão de classe, agora já não existentes, seria totalmente 
desnecessário. Uma utopia cheia de grande otimismo no caráter 
bom, generoso e solidário do ser humano. A diferença entre 
o marxismo e o anarquismo na questão específica do fim do 
Estado reside no ritmo de seu desaparecimento. Para o anar-
quismo, o Estado deveria desaparecer de um golpe só; para 
o marxismo, ele desapareceria gradualmente.

O objetivo deste texto é rediscutir até que ponto essas visões 
negativas do papel do Estado, particularmente a visão marxista, 
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estão totalmente corretas, o que por consequência leva também 
ao questionamento da tese liberal de Estado mínimo.

Analisando melhor a história das formações sociais 
da Antiguidade, dos países capitalistas nos últimos séculos, 
especialmente nos últimos 200 anos, ou mesmo as experiên-
cias socialistas do século XX, pode-se concluir claramente que 
a função de opressão e dominação de classe do Estado nem 
sempre foi a única, e, por alguns períodos, sequer foi a principal 
dentro dos países. Observando através de outra lente, saindo 
dos campos estritos da Filosofia e da Sociologia, sob os quais 
quase sempre se analisa o papel do Estado, e focando a lente 
no campo das transformações reais do desenvolvimento 
econômico e social dos países, pode-se perceber que, dentro do 
quadro de feroz competição entre as nações na Idade Moderna, 
ou mesmo das tentativas de construção do socialismo na URSS 
e na China no século XX, o Estado também funcionou como uma 
excepcional alavanca de desenvolvimento econômico e social, 
de construção da infraestrutura necessária à modernização, 
da inevitável provisão do equipamento público e dos serviços 
sociais exigidos pela industrialização e pela urbanização.

Evidentemente, no caso do mundo capitalista, não se 
nega aqui que isso também foi decorrência das necessidades 
da reprodução do capital, da competição entre os distintos 
capitais nacionais na arena mundial, da necessidade de defesa, 
das guerras ou da pressão social. Mas o que se busca demonstrar 
é que o Estado também cumpriu, em muitos países, dependendo 
das condições estabelecidas, mesmo dentro do capitalismo, 
uma função positiva. Não exatamente na direção vista pelos 
contratualistas, da convivência social, mas do progresso mate-
rial e da modernização dos países e da vida das sociedades. 
Isso não esconde, evidentemente, que, em muitos países,  
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além do papel de opressão direta, os Estados podem ter até 
mesmo um papel predatório, parasitário, para o desenvol-
vimento, como se viu em muitos países da América Latina, 
África e Ásia, especialmente. Essa última evidência não nega, 
entretanto, a principal tese deste trabalho, de que o Estado teve 
e pode ter, em determinados contextos históricos, uma função 
positiva essencial, civilizadora, de aceleração de desenvolvi-
mento econômico e social.

O processo de urbanização e modernização das nações, 
acelerado com a Revolução Industrial disparada na Europa 
na segunda metade do século XVIII, precisou ser acompanhado 
inexoravelmente por um crescimento das estruturas e das 
responsabilidades estatais. Nesse período, essa realidade foi 
decorrência das necessidades inerentes à reprodução do próprio 
capital, como a construção de uma forte indústria naval, com 
forte apoio do Estado. Já nos séculos anteriores (HOBSBAWM, 
2012), o cenário foi estabelecido como consequência da organi-
zação do abastecimento de insumos, do escoamento da produção 
por meio de estradas, ferrovias ou portos, da provisão segura 
de fontes de água, energia e alimentos, exigências impostas pela 
necessidade de organização da vida de centenas de milhares 
ou milhões de trabalhadores concentrados em grandes áreas 
urbanas e também pelas demandas por serviços públicos das 
classes assalariadas que foram surgindo.

No século XIX e especialmente no XX, com a indus-
trialização de alguns países e a concentração das populações 
em imensas cidades, os Estados foram obrigados a planejar 
e a construir diretamente a infraestrutura ou a contratar, 
junto ao capital, a provisão de água, energia elétrica, ilumi-
nação pública, habitação, abastecimento alimentar, coleta 
de lixo, transporte, trânsito, comunicação, saúde, educação, 
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previdência e assistência social etc., sem o que uma sociedade 
urbana complexa não funcionaria, mesmo quando esses equi-
pamentos ou serviços sejam precários ou estejam bem aquém 
das necessidades. Sem isso, a vida nas cidades e em um país 
moderno seria impossível, caótica.

Não há como uma grande cidade funcionar por uma 
semana sequer sem abastecimento centralizado de água, 
energia, iluminação pública, alimentos, transporte, coleta 
de lixo organizada ou contratada pelo Estado. Em poucos dias, 
tudo viraria um caos, um convite à violência, às endemias, 
às explosões sociais. Não há como um país industrial moderno 
funcionar sem estradas ou ferrovias, sem imensas usinas 
elétricas, sem portos, sem comunicação. E historicamente, essas 
funções foram sendo desempenhadas, organizadas ou contro-
ladas pelos Estados e suas agências. A questão a entender aqui 
é que, por mais que o capital encare tudo isso como necessidade 
de seu processo natural de reprodução ou legitimação, toda 
a sociedade termina por se beneficiar dessa construção.

A partir do século XIX, o Estado passa a proteger ou a 
intervir mais diretamente em atividades produtivas. No século 
XX, depois da Segunda Guerra Mundial, seja orientando 
a reconstrução dos países devastados pelo conflito, seja indu-
zindo o desenvolvimento, ele foi forçado a incorporar novas 
funções econômicas e sociais, durante a construção do que veio 
a se chamar: Estado de bem-estar social.

A análise mais detalhada do caso soviético também 
reforça a tese desenvolvida neste trabalho. Depois da Revolução 
de 1917 e da vitória do campo revolucionário na guerra civil, 
as tarefas de reconstrução, industrialização e modernização 
em tempo recorde que a União Soviética precisava cumprir, 
se não quisesse ser riscada do mapa em uma nova agressão 
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imperialista, exigiam um Estado forte e não deixavam qual-
quer espaço para iniciar o seu definhamento, tão sonhado 
pelo marxismo e por quase todas as correntes socialistas. 
O crescimento do Estado ali não foi obra somente da burocracia 
stalinista, como pensam setores do movimento socialista, mas 
uma imposição da necessidade.

Evidentemente, este trabalho não nega a função central 
de opressão de classe do Estado, que será melhor analisada 
quando da apresentação da visão marxista, mais à frente, 
essencial para a compreensão da dinâmica de todas as forma-
ções sociais do passado, como do capitalismo contemporâneo. 
Porém, o que se tenta demonstrar adiante é que a visão que 
reduz as funções de Estado a essa única função é completa-
mente parcial, específica, limitada. Busca-se aqui mostrar 
que, além de ferramenta de acumulação capitalista e domi-
nação de classe, o Estado, quando pensado como construtor 
de grandes equipamentos públicos, como provedor dos serviços 
públicos necessários à vida e à produção social em sociedades 
tão complexas, especialmente em países pobres e muito popu-
losos, pode, também e ao mesmo tempo, sob determinadas 
condições, ser uma alavanca fenomenal de aceleração do seu 
desenvolvimento econômico, técnico e humano. A isso denomi-
namos aqui de função civilizadora do Estado.

2 CONCEPÇÃO RESTRITA E 
CONCEPÇÃO AMPLA DE ESTADO

A concepção negativa do marxismo que permeia impor-
tantes setores das Ciências Sociais e do pensamento socialista  
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sobre as funções do Estado, bem como sua rejeição a ver qualquer 
papel positivo dele no desenvolvimento, decorre da visão inevi-
tavelmente reduzida que os socialistas da primeira metade do 
século XIX tinham – e só podiam ter – sobre o papel da máquina 
estatal construída até ali pelo absolutismo e pelo capitalismo 
recém-parido. Os Estados que os socialistas franceses, assim 
como Marx e Engels enxergavam em meados do século XIX, 
eram quase exclusivamente os aparatos de repressão contro-
lados pelas já conservadoras classes capitalistas nacionais, pois 
a burguesia muito cedo jogou fora as bandeiras revolucionárias 
de 1789. À época, na imensa maioria das vezes, Estado era 
sinônimo apenas de nobreza, tirania, privilégios, corrupção, 
parasitismo. De lá para cá, no entanto, os aparatos estatais 
nacionais cresceram, tiveram que mudar de escopo, tanto em 
tamanho, quanto na incorporação de novas funções, o que 
nos exige, antes de prosseguir, proceder a um esclarecimento 
conceitual sobre qual Estado estamos falando.

Para essa conceituação, inicialmente, devemos rejeitar 
as definições formais, estáticas, vazias de conteúdo de classe 
e a-históricas do Direito burguês. De acordo com tais concei-
tuações, grosso modo, o Estado seria apenas uma organização 
com poder de legislar e tributar, o qual, para isso, necessitaria 
do monopólio da força. Concepções que omitem, proposi-
talmente, a serviço de quem o Estado faz isso. Descartamos 
também aquelas definições de certas correntes da Sociologia 
e da Ciência Política que vão ao sétimo céu com definições tão 
complexas, abstratas, quanto ininteligíveis sobre o Estado. 
Adotamos aqui o método da Sociologia Política marxista, que 
analisa as estruturas e os fenômenos pela ótica de sua gênese 
histórico-social real, por sua função no processo produtivo e na 
disputa entre as classes da sociedade, em seu processo dialético,  
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como categoria em movimento. Nesse sentido, como entendia 
Engels (2002), o Estado é uma superestrutura política, ou seja, 
é o conjunto de instituições que se eleva como uma pesada 
nuvem sobre a base da sociedade, suas classes sociais e sua 
estrutura econômica, para organizá-la e submetê-la, de acordo 
com os interesses das classes dominantes.

Antes de passar às distintas classificações sobre o Estado 
que aparecem no vocabulário político e econômico, devemos dife-
renciar também Estado de governo. No capitalismo, o governo 
é um arranjo de forças políticas que administram ou conduzem 
o Estado por certo intervalo de tempo, mediante uma combi-
nação de instituições, refletindo o domínio temporário de certos 
grupos ou frações dos capitalistas sobre o Estado. Os governos 
são mais temporários, enquanto o Estado é mais permanente, 
muda mais lentamente. Os governos ainda podem se diferenciar 
de acordo com a combinação de instituições que os exercem, com 
a onda ou corrente ideológica ou econômica dominante em certa 
época, com a força dos grupos políticos e sociais ativos no país 
e com a correlação de forças entre as classes.

Dentro do capitalismo, os governos podem ser mais demo-
cráticos e constitucionais ou ser totalitários, regimes de força, 
ditaduras. No primeiro caso, nos países de capitalismo liberal 
mais antigos, o governo em geral tem sido exercido pelos poderes 
executivo, legislativo e judiciário, em uma proporção que varia 
entre eles a depender do país e do momento. As Forças Armadas 
são um suporte garantidor, um imenso poder de reserva, para 
o caso desse arranjo institucional sentir-se ameaçado ou 
falhar. Ademais, há governos mais presidencialistas e governos 
mais parlamentaristas. Já uma ditadura se assenta quase que 
exclusivamente sobre o poder das Forças Armadas, na violência, 
ainda quando possa ter um presidente civil ou apoio popular. 
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Existem muitas combinações possíveis de governo, a depender 
de inúmeros fatores.

Esclarecida a diferença entre Estado e governo, devemos 
distinguir também duas categorias que aparecem na literatura 
para tratar do Estado. Na linguagem corrente, existe uma 
grande confusão entre os conceitos de Estado e de Estado- 
-nação, mas esses conceitos referem-se a formas ou estruturas 
um pouco diferentes. A categoria analítica de Estado-nação, 
muito usada na literatura de Relações Internacionais, aparece 
associada aos países, ou seja, agrega também a noção de terri-
tório, de um determinado espaço geográfico e econômico, com 
um poder político centralizado. É sinônimo de uma unidade 
político-territorial soberana, com alguma identidade nacional. 
Já o conceito de Estado, como definimos anteriormente, refe-
re-se mais precisamente a uma superestrutura dentro de um 
mesmo país, a uma instituição ou a um conjunto de institui-
ções de caráter mais político, administrativo ou militar, que 
se eleva sobre a sociedade e a estrutura econômica. Segundo 
Bresser Pereira (2010, p. 3), o Estado moderno seria a principal 
instituição, de natureza normativa e organizacional em cada 
país. O conceito de Estado-nação, obviamente, incorpora um 
Estado. Esclareça-se, portanto, que o Estado sobre o qual discu-
timos o papel e as funções neste trabalho é o Estado enquanto 
superestrutura política, o conjunto de instituições que 
se eleva por cima da sociedade em cada país.

Definido isso, devemos ainda precisar para qual escopo 
de Estado atribuímos, também e contraditoriamente, um papel 
positivo. No primeiro parágrafo deste ponto, dissemos que a visão 
sobre a máquina estatal desenvolvida pelo marxismo – que aqui 
chamaremos de visão restrita de Estado – derivava do que 
Marx, Engels e os socialistas enxergavam como sendo o Estado 
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até a metade do século XIX, associado quase exclusivamente aos 
aparatos de dominação de classe, às forças armadas, ao corpo 
policial, aos magistrados conservadores dedicados à defesa 
dos interesses das classes abastadas, corruptas, e à repressão 
aos movimentos de contestação. Esses aparatos de Estado têm, 
sem dúvida e antes de tudo, uma função central de defesa dos 
interesses das classes ricas contra os pobres, suas lutas e suas 
revoltas, por intermédio de um conjunto de leis, da repressão 
política, da violência. Os exemplos são inúmeros. 

Para os que tiverem alguma dúvida sobre isso, bastaria 
lembrar o que fazem regularmente a polícia, as forças armadas, 
os juízes, quando de greves de trabalhadores ou de revoltas 
populares, em qualquer parte do mundo, mesmo quando elas 
estão cobertas de razão. Quem olha para a Europa pós-crise 
de 2008 pode verificar a severa repressão que fazem mesmo 
os Estados das democracias parlamentares mais antigas contra 
os manifestantes que se opõem aos planos de cortes de antigas 
conquistas sociais, em favor dos banqueiros e das grandes 
empresas que controlam os governos. A brutal repressão aos 
professores estaduais do Paraná, no ano de 2015 e a crescente 
criminalização dos movimentos sociais no Brasil mostram 
a serviço de quem está o “democrático” Estado brasileiro. 
A violenta repressão desatada contra os manifestantes, pelos 
governos e pela polícia, no começo das grandes jornadas de luta 
de junho de 2013, no Brasil, também comprova a natureza 
de classe do Estado.

Até mesmo o pai do liberalismo, Adam Smith, ainda no 
século XVIII, não tinha nenhuma dúvida de que

[...] o governo civil, na medida em que é instituído para 

a segurança da propriedade, é na realidade instituído 
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para a defesa dos ricos contra os pobres, ou dos que têm 

alguma propriedade contra os que não têm absolutamente 

nada (SMITH, 1985, p. 236).

Não podemos esquecer que a realidade sobre a qual escre-
viam tanto Smith, quanto depois Marx e Engels, era de Estados 
que ainda preservavam os privilégios absolutistas em base 
à tirania, bem como garantiam o protecionismo mercantilista 
e estimulavam a corrupção por todo lado. No entanto, mesmo 
reconhecendo sua natureza de classe e seu papel de dominação 
e repressão, tornou-se evidente, hoje, que o Estado moderno já 
não é apenas isso, e mesmo no passado não foi só isso. Esse é 
o argumento fundamental deste trabalho.

Em decorrência de inúmeros fatores, como a decisão dos 
países retardatários e de suas burguesias de se modernizarem, 
da competição entre as nações capitalistas na arena mundial, 
da necessidade de construção de infraestrutura e de obtenção 
de tecnologia necessária ao desenvolvimento, da vertiginosa 
urbanização observada no mundo como decorrência de todo 
esse processo, das cada vez mais intensas demandas e pressões 
sociais, da percepção mesmo das sociedades acerca das necessi-
dades impostas pelo funcionamento de grandes aglomerações 
humanas, o Estado teve que assumir outras importantes 
funções, além da tarefa essencial de defesa dos interesses das 
classes dominantes. Não reconhecer isso é negar a própria 
realidade, é puro dogmatismo.

O Estado ao qual atribuímos neste texto uma função 
também positiva é, portanto, o Estado em sua visão ampliada, 
que já desde o século XIX e mesmo antes teve que organizar 
obrigatoriamente, entre outras coisas, o abastecimento coletivo 
de água, de alimentos, de energia, a habitação e a coleta de lixo  
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para as imensas concentrações urbanas, além de grandes 
adutoras, de usinas geradoras e complicadas redes elétricas, 
de centros de distribuição, de frotas de veículos coletores 
etc. Isso é assim mesmo quando todos esses serviços são 
deficientes e insuficientes, pois, sem eles, a vida em grandes 
cidades seria absolutamente impossível. Falamos do Estado 
que teve que construir sistemas de saúde pública, sob pena 
de ver as doenças e as epidemias tornarem a vida nas cidades 
e dentro das empresas – inclusive para os capitalistas – um 
grande risco, já que não só situações de fome e desabasteci-
mento como também as epidemias são historicamente fontes 
de mortandade coletiva e revoltas sociais.

Pode-se alegar que o capitalismo faz tudo isso como 
necessidade do seu processo de reprodução, o que é verdade. 
Mas devemos lembrar que ele é obrigado a fazê-lo por inter-
médio dos seus Estados, não só como exigência de seu processo 
de acumulação e da lógica da competição entre os distintos 
capitais nacionais, mas também como decorrência da pressão 
social e das inexoráveis demandas do próprio processo civili-
zatório. Portanto, o Estado a que se refere a tese fundamental 
deste trabalho é o Estado em sua visão alargada, que não 
nega sua função central de dominação e opressão, mas 
que incorpora também as funções de organizador e indutor 
do desenvolvimento econômico, técnico e humano e essencial-
mente de provedor dos serviços públicos essenciais à vida em 
grandes e complexas sociedades.
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3 A ORIGEM DO ERRO CONCEITUAL 
NO MARXISMO

Como demonstram os inúmeros exemplos na história 
social, o marxismo está absolutamente correto ao apontar 
a natureza capitalista do Estado, mesmo na sua forma 
de democracia parlamentar, que continua a ser uma forma 
de dominação de classe. Nessa corrente, o Estado é considerado 
um órgão para exercer a repressão organizada de uma classe 
sobre outra, uma máquina de despotismo de classe (MARX, 
1980a, p. 79), uma força especial de repressão (ENGELS, 1979). 
Se é assim, no socialismo, ele poderia simplesmente definhar 
e, por fim, desaparecer juntamente com as classes sociais, ou 
seja, não teria mais função, não seria mais necessário, seria, 
então, supérfluo (MARX, 1987). Evidentemente, essa visão de 
uma das funções do Estado, derivada do estudo de sua gênese 
histórica, é perfeitamente atual para analisar seu papel no 
capitalismo contemporâneo, em que “o governo moderno 
não é senão um comitê para gerir os negócios de toda a classe 
burguesa” (MARX; ENGELS, 1980c, p. 23) ou ainda, “o moderno 
Estado representativo é instrumento de que se serve o capital 
para explorar o trabalho assalariado” (ENGELS, 2002, p. 137).

Contudo, ainda que acertem ao apontar o caráter de 
classe do Estado, Marx e Engels se enganaram parcialmente ao 
transformar esse papel específico, de defesa de uma classe sobre 
outra, em sua função exclusiva, do que deriva que ele teria 
sempre, e, portanto, um papel negativo. Em função do período 
histórico em que surgiu e das visões das fontes em que bebeu, 
o marxismo elaborou uma concepção muito específica sobre 
a função do Estado, em grande medida correta; mas em medida 
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equivocada, pois que parcial, limitada, pelo que é necessário 
ajustá-la. Esta é uma proposta deste trabalho.

Em sua crítica à visão clássica do marxismo sobre as 
funções do Estado, Rudolf Bahro (1980, p. 121) assinala que, nos 
países do “segundo mundo” pré-capitalista, como as formações 
asiáticas, a função de dominação de classe do Estado, destacada 
como essencial pelo marxismo, nem sempre foi a principal. Para 
ele, nessas formações,

[...] devemos, antes de mais nada, reconhecer a função 

civilizadora desempenhada pelo Estado em toda a história da 

humanidade. Marx e Engels não ignoraram esta função, mas 

a atenção exclusiva dedicada por eles ao estudo da sociedade 

burguesa conduziu o movimento operário a elaborar uma 

concepção muito específica do Estado, em razão da qual se 

ressaltam acima de tudo sua função de dominação de classe 

e suas relações com os interesses particulares da classe 

economicamente dominante. Mas na história, em suas dife-

rentes etapas, esta função foi sempre secundária. O Estado 

é primordialmente a instituição encarregada da civilização.  

(BAHRO, 1980, p. 122, grifo nosso).

Sem querermos ser abusivos na generalização, podemos 
estender a afirmação de Bahro até mesmo para as formações 
capitalistas, nas quais a aceleração do desenvolvimento e a 
superação do atraso às vezes secular pôde ser possível unica-
mente por meio do papel indutor, acelerador, da alavanca 
estatal, de uma grande coordenação social a partir das ações 
do Estado. E isso, como pretendemos demonstrar, não ocorreu 
apenas nos países capitalistas, mas inclusive nas tentativas de 
construção do socialismo no século XX. O estimulante trabalho 
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de Gosta Esping-Andersen (1990), As três economias políticas do 
welfare state, é esclarecedor sobre esse tema. Outro excelente 
trabalho sobre as possíveis funções positivas do Estado foi feito 
por Evans (1993), em O Estado como problema e solução.

Por que Marx e Engels teriam, se dermos razão a Bahro, 
se atido, antes de tudo, à função de dominação de classe 
e secundarizado uma possível função civilizadora do Estado? 
Acreditamos que isso decorreu da visão sobre o Estado existente 
nas três principais fontes em que beberam os dois jovens, ou 
seja, o socialismo francês, a economia política clássica 
inglesa e a filosofia alemã (LENIN, 1979), ou seja, de como era 
percebido o Estado em sua época.

Nenhum pensador, por mais genial que seja, elabora 
ou cria sozinho suas teorias; antes se apoia e se eleva sobre o 
conhecimento coletivo preexistente e o alarga. O socialismo 
francês, talvez a vertente que mais contribuiu para a formação 
do que se pode chamar de uma sociologia política do marxismo, 
nasceu na luta contra os fortes restos do absolutismo feudal, 
ainda persistentes na França e na Europa. Mesmo nesse conti-
nente, na época da juventude de Marx e Engels, a democracia 
burguesa estava apenas engatinhando.

O Estado significava, particularmente para os traba-
lhadores e para os movimentos socialistas ou contestatórios, 
exclusivamente tirania, opressão, violência, perseguição, privi-
légios, corrupção. No ambiente em que nasceu, o marxismo 
teria logrado pouca penetração nas classes trabalhadoras e no 
movimento socialista com uma visão distinta sobre o Estado 
que não fosse refutá-lo por inteiro. Além disso, deve-se lembrar 
que, por mais que se batessem contra as ideias anarquistas 
no seio da classe trabalhadora, Marx e Engels também deviam 
ser um pouco influenciados por elas.
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Na economia política clássica inglesa de Smith e Ricardo,  
o Estado era visto também como um mal, ainda que essa cor- 
rente tenha contribuído mais para a compreensão do funcio-
namento da economia capitalista por Marx do que para sua 
visão sobre a política e a sociedade. A terceira fonte, a filosofia 
clássica alemã de Feuerbach e Hegel, também contestava 
o absolutismo e defendia mais participação de atores sociais no 
Estado, influenciando jovens hegelianos, como o próprio Marx, 
mas terminou colaborando mais para a formação do materia-
lismo dialético, para a concepção marxista da evolução do 
processo histórico e dos modos de produção e pouco disse sobre 
a natureza mesmo do Estado. Como, de acordo com Bahro (1980), 
a visão marxista teria colocado o acento no papel de opressão 
do Estado, secundarizando uma possível função civilizatória 
dele, poder-se-ia inferir que, na discussão sobre as funções 
do Estado, ela esteve muito mais influenciada pelo socialismo 
francês do que pelas outras duas fontes.

Outro possível fator explicativo para aquela visão parcial, 
como já apontado, foi a percepção sobre o que era o Estado 
à época de Marx e Engels. O papel de indutor e provedor 
do Estado não poderia ter sido muito percebido pelos movi-
mentos socialistas até o século XIX. Na verdade, desde a fase 
comercial de transição entre o feudalismo e o capitalismo, nos 
séculos XV e XVI, até a Revolução Industrial, os Estados orga-
nizaram as grandes empreitadas mercantis ultramarinas das 
nações europeias e se colocaram como claros instrumentos de 
aceleração da acumulação primitiva e proteção das burguesias 
nacionais por diversas vias. Ao contrário do que ensina a Teoria 
Econômica neoclássica atual, nunca houve de fato um capitalismo 
de livre concorrência, nem mesmo na Inglaterra. Pelo contrário, 
ele sempre foi híbrido, privado e estatal ao mesmo tempo,  
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com um destacado papel dos Estados na economia, atuando 
ativamente na corrida das nações em direção ao capitalismo. 
Segundo Beaud (1989, p. 63), “Um dos fatos mais importantes 
para se guardar é a importância do Estado no próprio nasci-
mento do capitalismo; [...] Desde a sua formação, o capitalismo 
é nacional e mundial, privado e estatal, concorrencial e monopo-
lista.” Vale destacar, ainda, o trabalho de Chang (2004), Chutando 
a escada, que é definitivo sobre o papel de alavanca do Estado na 
industrialização dos principais países capitalistas.

No entanto, apesar da forte ação do Estado na aceleração 
da acumulação de capitais e da modernização das nações, 
ao tempo de Marx e Engels, suas funções como construtor da 
infraestrutura e provedor de serviços públicos estavam muito 
pouco desenvolvidas, mesmo na Europa, pelo que não podiam ser 
muito visíveis. Na Inglaterra, na primeira metade do século XIX, 
as ferrovias eram quase todas privadas, como o telégrafo depois 
de 1850. Em meados desse século, poucas cidades na Europa 
tinham aquedutos construídos pelos governos. Lembrando que 
o carro, as estradas pavimentadas, a eletricidade, não existiam. 
As poucas hidroelétricas que começavam a surgir à época eram 
quase todas particulares. O abastecimento alimentar era muito 
caótico, em geral ainda feito em feiras, sem qualquer interfe-
rência dos governos, sem centros de abastecimento. A saúde e a 
educação públicas eram praticamente inexistentes; não estava 
evidente a sua importância; o Welfare começava a existir apenas 
em germe na Alemanha de Bismarck. Ou seja, o peso da atividade 
estatal no conjunto das economias e sua ação provedora do 
equipamento público ainda eram muito limitados, o que nos 
leva a supor que qualquer função positiva do Estado não podia 
ser muito perceptível. Marx, por exemplo, era muito desconfiado 
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do sistema de educação pública que o nascente Estado prussiano 
começava a construir em sua época; não o apoiava.

Evidentemente que, se a importância de qualquer papel 
progressivo do Estado não podia estar muito visível para os pais 
do marxismo, isso não poderia se refletir em suas teorias. 
Na Crítica ao Programa de Ghota, quando vislumbra o funciona-
mento de uma futura economia socialista, Marx (1980b) aponta 
a importância do papel do Estado na retenção de uma parte 
do excedente social, de uma fração do salário dos trabalhadores 
para o investimento em equipamentos comuns a toda socie-
dade. Em toda a sua obra, no entanto, avesso a recomendações 
de manual, não desenvolve muito tal assunto. Em sua obra, e na 
de Engels, terminou por prevalecer a concepção negativa sobre 
o Estado. Se tivesse prosseguido com o raciocínio do Programa 
de Ghota, terminaria, em nossa opinião, por atribuir também 
alguma função positiva ao Estado.

Contudo, isso parece acontecer no Manifesto do Partido 
Comunista. No programa que apresentam ao final daquele célebre 
texto, Marx e Engels sugerem, entre outras, as medidas de:

1 – Expropriação da propriedade latifundiária e emprego da 

renda da terra em proveito do Estado. [...] 5 – Centralização do 

crédito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional 

com capital do Estado e com monopólio exclusivo. [...]  

6 – Centralização, nas mãos do Estado, de todos os meios de 

transportes.[...] 7 –Multiplicação das fábricas e dos instru-

mentos de produção pertencentes ao Estado, arroteamento das 

terras incultas e melhoramento das terras cultivadas, segundo 

um plano geral. (MARX; ENGELS, 1980c, p. 37, grifo nosso).
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Indiscutivelmente, as medidas sugeridas no Manifesto 
Comunista empurrariam a sociedade em um sentido de enorme 
crescimento do Estado, não de sua redução, não do seu fim. 
Muitos marxistas parecem que nunca pararam para refletir 
sobre essas medidas propostas ao final do Manifesto. Essa 
centralidade dada ao Estado é bem diferente do que vai pensar 
Marx (1980a) depois, em A guerra Civil na França, quando, sob 
o impacto da Comuna de Paris de 1871, passou a vislumbrar 
uma futura sociedade socialista autoorganizada em comunas 
livres e sem muita importância atribuída à máquina estatal, que 
deveria ser bastante reduzida. É como se existissem duas visões 
distintas sobre o Estado no marxismo: uma de 1848 e outra 
depois de 1871. No Manifesto, parece evidente que se atribui um 
papel importante, positivo, ao Estado, diferentemente do que 
aparece em trabalhos posteriores à Comuna. A visão sobre as 
funções do Estado predominante no marxismo ortodoxo atual 
parece ser muito mais a segunda visão, exclusivamente nega-
tiva, reproduzida também por Lenin em O Estado e a Revolução 
(1987), do que aquela primeira, expressa no Manifesto Comunista. 
A tese essencial deste trabalho pretende recuperar a função 
positiva do Estado implicitamente sugerida no Manifesto.

4 A AUTONOMIA RELATIVA DO ESTADO

O erro do marxismo mais ortodoxo na análise das funções 
do Estado consiste também em não perceber que, apesar de 
o Estado defender os interesses dos capitalistas em termos 
gerais, especialmente quando seu sistema é ameaçado pelas 
lutas sociais, pode existir, em determinadas circunstâncias, 
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algum grau de autonomia desse em relação aos interesses da 
própria burguesia. Devemos recordar que, se o Estado e os 
governos, por um lado, defendem os interesses do capital em 
geral, por outro, eles o fazem dentro de certo contexto nacional 
e internacional de disputa permanente entre os diversos setores 
burgueses, de uma determinada correlação de forças entre 
as classes em permanente conflito, de um cenário de crescentes 
demandas e pressões sociais, de uma opinião pública crítica 
em muitas nações, de exigências constantes de expansão 
da infraestrutura e dos serviços, o que impõe certos limites 
à ação do Estado para funcionar exclusivamente como defensor 
do capital. Poulantzas (1982), em seu trabalho O problema 
do Estado Capitalista, aponta que o Estado pode assumir uma 
relativa autonomia frente à classe capitalista.

A discussão acerca dessa relativa autonomia do Estado 
aparece em outros pensadores marxistas importantes e está 
no próprio Marx, nas obras clássicas em que estudou o bonapar-
tismo (MARX, 1977a; 1977b). A autonomia relativa do Estado é um 
fator universal presente nos Estados de exceção, em governos 
autoritários, ou quando uma forte burocracia estatal também 
é chamada a mediar os conflitos interburgueses. Estendendo 
o conceito, consideramos que, assim como pode haver uma auto-
nomia relativa do Estado em relação aos interesses imediatos 
da classe dominante no caso de regimes de exceção, isso ocorre 
também quando se trata do fato de que o Estado precisa atender 
também às necessidades de toda a sociedade, não podendo 
responder apenas aos interesses imediatos da classe burguesa.

Vários são os fatores que podem contribuir para esse grau 
de autonomia relativa do Estado. O primeiro é que, por mais que 
a burguesia desejasse um Estado mínimo, que pouco se intro-
metesse nos seus negócios particulares nem impusesse limites 
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ao grau de exploração, ela precisou, ao mesmo tempo, de um 
Estado que não parou de crescer, que fosse forte o suficiente para 
defender seus interesses contra as classes assalariadas e suas 
revoltas. Além disso, um Estado que defendesse o estabeleci-
mento internamente, nos países, de um ambiente institucional 
e legal favorável a ela, a burguesia; um corpo burocrático profis-
sional e um aparato armado que proteja a propriedade privada, 
dando garantias de cumprimento dos contratos. As empresas 
não podem fazer isso sozinhas, sem o Estado. Com um Estado 
fraco, realmente mínimo, a burguesia seria presa fácil para 
as classes trabalhadoras. O capital não existiria sem um Estado 
forte, por mais que o liberalismo pregue o contrário.

Em segundo lugar, mesmo para os economistas e capita-
listas mais conservadores, hoje em dia, está claro que seu sistema 
padece de crises recorrentes, estruturais, e que quando de sua 
eclosão, eles precisam recorrer às ferramentas de política macro-
econômicas anticíclicas estatais para reverter ou suavizar tais 
crises e salvar o seu sistema de colapsos, como os de 1929 ou 2008. 
O capitalismo nunca esteve tão ameaçado em sua sobrevivência 
como no período entre as duas grandes guerras do século XX. 
Essa foi a razão de ser do keynesianismo: salvar o capitalismo 
em suas crises. Políticas, a exemplo do seguro desemprego, 
de transferência de renda para as famílias mais pobres, não foram 
pensadas com objetivos humanitários, mas sim como forma 
de evitar quedas muito bruscas da demanda e evitar explosões 
sociais, funcionando como um colchão anticíclico para as depres-
sões do sistema. Depois da crise de 2008, os Estados transferiram 
trilhões de dinheiro público para bancos e empresas.

Os liberais bem que gostariam de um Estado realmente 
mínimo, um vigilante discreto, mas hoje precisam de um Estado 
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relativamente forte para salvar seus interesses e seu sistema. 
Nesse caso,

O Estado é obrigado a abandonar sua posição de “vigia da 

economia” para se tornar instrumento de salvação do sistema, 

com suas políticas de apoio direto ao processo de acumulação 

de capital e com as suas políticas sociais compensatórias 

de ajuda aos excluídos do mercado (TEIXEIRA, 1996, p.212).

Além disso, como já assinalado anteriormente, deve-se 
remarcar que não há produção em grande escala e continuada 
sem abastecimento regular dos insumos para as próprias 
empresas, sem fornecimento de água e energia, por exemplo. 
Ou seja, sem construção de toda uma infraestrutura de suporte 
à produção. E a quem coube historicamente a construção dessa 
infraestrutura? As mercadorias também precisam escoar, 
chegar aos mercados e contar com toda uma rede de distri-
buição. Desde os primórdios da Revolução Industrial, tudo isso 
exigiu a construção de linhas de ferro, estradas, portos, postos 
de armazenamento e troca, redes de comunicação etc. E se o 
capital privado não se dispõe a construir tais estruturas, não 
pode ou não assume o risco, ou não o faz no ritmo necessário, 
coube ao Estado centralizar recursos e prover tais demandas. 
A Teoria Econômica convencional chama alguns desses equipa-
mentos de monopólios naturais. Nessas circunstâncias, o Estado 
passa a funcionar como um empresário substituto, preenchendo 
a falta de disposição ou mesmo de capacidade empresarial. 
Como mostra Chang (2004), a história econômica da Alemanha 
e de outros países de industrialização retardatária, do que 
trataremos mais adiante, é ilustrativa do que se afirma aqui.
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Outro fator fundamental que impõe certa autonomia 
ao Estado em relação aos interesses exclusivos do capital e de 
seu crescimento é a necessidade imperiosa do investimento 
em serviços públicos, mesmo a contragosto do liberalismo. 
A industrialização nos países acelerou a formação de grandes 
aglomerações urbanas, que seriam impraticáveis, como já afir-
mado, sem o provimento para a população de água encanada, de 
energia, de transportes públicos que levem as massas trabalha-
doras até as empresas, sem coleta de lixo, iluminação, sem um 
grau mínimo de segurança e sem educação pública. O capital 
não sobrevive sem os trabalhadores que explora. O capitalismo 
não é maior que a sociedade sobre a qual se assenta.

O grau de autonomia do Estado capitalista é também 
afetado pela correlação de forças estabelecida em cada país e em 
cada momento. A burguesia é uma pequena minoria. A indus-
trialização levou ao surgimento de poderosas e ameaçadoras 
classes trabalhadoras nos países centrais. Desde o início da 
era do capital, instalou-se a luta entre as novas classes, seja 
na esfera salarial, seja na esfera diretamente política, contra 
ou a favor do próprio sistema capitalista, ameaçado pelos 
movimentos socialistas.

Esse conflito contínuo e o medo sempre presente de 
revoluções sociais impuseram aos Estados capitalistas ter que 
se adaptar para atender em parte às demandas sociais e reduzir 
o grau de exploração, como forma de sobrevivência, legitimação 
e contenção das ideias socialistas. Não foi outro o sentido do 
Welfare State na Europa capitalista. A prova disso é que nos países 
onde os trabalhadores são mais organizados e o capital se sentia 
mais ameaçado, as concessões do Estado bem-feitor foram mais 
amplas (NAVARRO, 1993) e a concentração de renda é menor.
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A constatação de que nenhum Estado vive suspenso no 
ar, ou sobreviveria servindo exclusivamente às classes ricas, 
pois essa opção pareceria imoral para a sociedade, reforça 
a tese de autonomia relativa do Estado em relação aos inte-
resses burgueses. Ele precisa também ter base social mais 
ampla, sustentar-se, o que ocorre por inúmeros canais, vasos 
comunicantes com a sociedade, como eleições, apoio de parte 
da opinião pública e das classes trabalhadoras, dos sindicatos 
etc. Nenhum Estado ou governo sobrevive por muito tempo 
sem legitimação. Em decorrência dessa necessidade, ainda que 
apenas parcialmente, ele também deve responder às demandas 
sociais. Mesmo transferindo parcela substancial da arrecadação 
de impostos para os capitalistas, principalmente por intermédio 
da dívida pública, isso tem um limite.

Historicamente, os governos também têm sido obrigados 
a destinar recursos crescentes para o investimento público, 
apesar de muito aquém do necessário. Os números constantes 
na citação a seguir, extraídos de Giambiagi e Além (2008), 
demonstram como o peso da economia estatal cresceu nos 
países centrais mesmo durante as décadas de neoliberalismo:

Contrariando a máxima liberal de redução da ação estatal, 

a participação do Estado na economia só cresceu durante 

o século XX. Na Alemanha, por exemplo, o gasto público, que 

era de 14,8% do PIB no ano anterior à I Guerra Mundial, saltou 

para 32,4% em 1960 e seguiu crescendo até 49,0% em 1996. Nos 

EUA, essa porcentagem saiu de 7,5% para 33,3% do PIB entre 

1913 e 1996. (GIAMBIAGI; ALÉM, 2008, p. 11).

Paulino (2010, p. 355) conclui:
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Essa tendência pode ser comprovada nos demais países 

capitalistas avançados e no mundo, mesmo durante a década 

de 1990. Evidentemente, parte desse crescimento durante 

o século se deu pelos gastos estatais em armamentos e 

pelo aumento dos repasses ao capital financeiro através da 

elevação extraordinária das dívidas públicas e das cargas 

tributárias. Mas, sem dúvida, quanto mais desenvolvido 

é o país, também maior é o peso do Estado como construtor 

e provedor de equipamentos e serviços públicos. O aumento 

do peso do Estado na economia, independentemente de sua 

natureza, se capitalista ou socialista, parece acompanhar, 

nesta época histórica, o grau de desenvolvimento humano 

dos países. O liberalismo econômico, apesar de todo seu 

esforço pela redução da participação do Estado na economia, 

parece estar na contramão da evolução histórica.

O crescimento do Estado parece acompanhar, portanto, 
o processo civilizatório. As sociedades são maiores que o capi-
talismo, que é apenas uma forma específica de organização 
social. Obviamente não se nega aqui a tentativa permanente 
da burguesia de cortar gastos públicos e destruir a proteção 
social, como mais uma vez ocorre na Europa com a crise aberta 
em 2008. Pode haver retrocessos temporários, mas se obser-
varmos um horizonte temporal dos últimos 60 anos, observa-se 
que a sociedade resiste e os serviços do Estado cresceram, apesar 
da tentativa de marcha a ré liberal. Isso pode ser observado 
também no Brasil. Apesar de toda ofensiva dos distintos níveis de 
governos contra a infraestrutura e os serviços públicos, do seu 
sucateamento em diversos setores, da privatização, aqueles 
cresceram e muito nas últimas décadas. Bastaria comparar 
os números de estudantes, servidores públicos, escolas, 
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universidades, hospitais e outros equipamentos públicos entre 
1950 e 2016 para chegar a esta conclusão. O processo de alar-
gamento do Estado prossegue, apesar da resistência da classe 
capitalista e de suas políticas que o restringem temporariamente.

A burguesia bem que gostaria de se apoderar de todo 
o seu lucro, sempre tentará se apropriar de uma parcela cada 
vez maior da renda nacional, resistirá a pagar impostos, 
a recolher contribuições sociais etc. Mas simplesmente não 
pode, porque precisa financiar e manter o Estado alargado, já 
que a necessidade de construção da infraestrutura em muitos 
setores, a expansão dos mercados, interna e externamente, 
a defesa de seus interesses contra capitais de fora e a concen-
tração das populações trabalhadoras - das quais depende - em 
imensas e “perigosas” cidades o exigem. Também não poderia 
impor que só os assalariados pagassem os tributos, seja por uma 
questão de correlação de forças entre as classes, seja por porque 
isso pareceria imoral e inaceitável para a sociedade. Tudo isso 
obriga o Estado, apesar de sua natureza de classe, a responder 
tanto aos interesses gerais da classe capitalista, como, em 
alguma medida, às demandas comuns a toda a sociedade e aos 
interesses gerais dos países, o que lhe confere, portanto, certo 
grau de autonomia em relação a esta classe e a possibilidade de 
que possa cumprir alguma função positiva. Sem isso o Estado 
capitalista não se sustentaria um dia sequer.

Abranches reforça, da maneira seguinte, alguns dos 
fatores apontados anteriormente:

A ampliação do aparelho de Estado corresponde, assim, 

tanto às necessidades criadas por transformações estrutu-

rais provocadas pelo processo de desenvolvimento, quanto 

pela dinâmica política própria a cada etapa deste processo, 
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a pactos, alianças e correlações de poder, envolvendo as 

diversas forças sociais ativas (ABRANCHES, 1979, p. 96).

5 O ESTADO ALAVANCA NAS 
INDUSTRIALIZAÇÕES CLÁSSICAS 
E RETARDATÁRIAS

A história econômica do capitalismo nos últimos cinco 
séculos confirma a tese defendida neste trabalho. Os países que 
se viam atrasados ou que queriam se adiantar em relação às 
demais nações sempre usaram seus Estados nacionais como 
alavancas fundamentais para sua modernização. Nos séculos 
XVI e XVII, os países da Europa Atlântica que saíram na frente 
no assentamento da economia-mundo a partir das grandes 
navegações – Espanha, Portugal, Inglaterra, França e Holanda 
– o puderam fazer exatamente por terem precocemente centra-
lizado o poder e constituído fortes Estados nacionais, enquanto 
a Europa Mediterrânea e Central – na qual se incluem as regiões 
que depois viriam a ser Itália e a Alemanha – ficou para trás 
nessa corrida também pela incapacidade de construir em tempo 
Estados nacionais (RESENDE, 2003, p. 92).

Na França da segunda metade do século XVII, quando 
essa percebeu estar atrasada em relação à sua rival Inglaterra, 
ocorreu, a partir do impulso industrializante e altamente 
intervencionista de Colbert, assentado no Estado absolutis-
ta-mercantilista, a introdução de mais de 400 manufaturas 
privadas ou coletivas, “do rei”, importando-se ou roubando 
deliberadamente tecnologia e trabalhadores especializados 
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de diversos países (BEAUD, 1989). Já no século XIX, mesmo no 
governo liberal de Napoleão III, o Estado incentivou ativamente 
o desenvolvimento da infraestrutura e criou diversas institui-
ções de ensino e pesquisa, além de intervir para modernizar 
o setor bancário, supervisionando instituições financeiras. 
A economia francesa quase sempre foi dirigida pelo Estado.

Indo à “liberal” Inglaterra, um dos fatores explicativos 
para que essa nação saltasse à frente na corrida da Revolução 
Industrial, já ao final do século XVIII, foi exatamente o fato 
de que sua burguesia submeteu cedo a nobreza e capturou 
o Estado com a Revolução Gloriosa, colocando-o como ferra-
menta de acumulação capitalista, importando tecnologia 
e protegendo ferozmente sua indústria recém-criada contra 
outras estabelecidas há mais tempo no continente (LIST, 
1983). Com um Estado, uma armada poderosa e uma indústria 
fortes, além de muito protecionismo, os britânicos capturaram 
a maior parcela dos mercados coloniais por quaisquer meios, 
inundaram o mercado mundial com seus tecidos baratos, arra-
sando a indústria indiana, por exemplo. Na frente e atrás dos 
“exércitos de mercadorias”, estavam os exércitos reais do Estado 
inglês, a linguagem dos canhões de vossa majestade.

Esta realidade nega a visão idílica difundida até hoje na 
Grã-Bretanha e no mundo, de que esse país teria se industriali-
zado por um caminho essencialmente liberal, de livre comércio, 
oposto ao dirigismo vigente no continente europeu. Basta uma 
rápida leitura de List (1983, p. 31-43) ou do esclarecedor trabalho 
Chutando a Escada, de Ha-Joon Chang (2004), para perceber que tal 
versão nunca passou de fantasia liberal. Mesmo na nação inglesa, 
nunca houve uma estrutura de mercado que possa ser chamada 
de livre concorrência; a configuração do mercado inglês 
sempre foi híbrida, privada e estatal ao mesmo tempo, com a 
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burguesia recorrendo ao rígido protecionismo mercantilista 
do Estado como escudo e promoção da acumulação de capital. 
O intervencionismo estatal foi sempre forte mesmo na Inglaterra 
dos séculos XVII, XVIII e XIX, o que ajuda a explicar que esta 
nação tenha disparado na frente na corrida ao capitalismo.

Nos países de industrializações retardatárias ocorridas na 
segunda metade do século XIX, como Estados Unidos, Alemanha 
e Japão, como mostra também Chang (IBID), ao contrário do que 
difundiu a ideologia neoliberal nas últimas décadas, também foi 
decisivo o papel dos seus Estados para a grande modernização 
desses países. Até 1800, pelo menos, esses três países eram 
essencialmente nações agrárias, que enriqueceram e se indus-
trializaram, passando ao andar de cima do clube das nações, 
exatamente rejeitando o liberalismo emanado da Inglaterra, 
com uma forte atuação dos seus Estados e muito protecionismo 
sobre seus mercados. Usaram a máquina estatal à exaustão, para 
acelerar sua modernização, proteger sua indústria nascente, 
seus mercados e interesses fora de suas fronteiras. Hoje, após 
subirem ao andar de cima, omitem ou mascaram essa história, 
ou seja, “chutam a escada”, como cunhou List (1983), para que 
outros países não se elevem pelos mesmos degraus.

Os EUA, negando-se a aceitar a Teoria das Vantagens 
Comparativas (RICARDO, 1982) e as sugestões de Adam Smith 
(1985) para que se concentrassem na agricultura, deixando 
a indústria para a Inglaterra – pois assim, segundo o autor, 
ambas as nações ganhariam com essa especialização –, incen-
tivaram e protegeram muito cedo sua nascente indústria (LIST, 
1983), copiaram deliberadamente e sem escrúpulos as máquinas 
inglesas, nunca respeitaram patente alguma e invadiram 
os mercados antes dominados pela Inglaterra. Enquanto esta 
última iria sofrer um processo de declínio secular a partir 
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de 1870, por ter justamente seguido na defesa de um certo libe-
ralismo, os EUA ascendiam como a primeira economia mundial 
já por volta de 1910, partindo de ser uma nação agrária em 
1800. Basta uma pesquisa muito curta para se comprovar que, 
na meteórica ascensão da indústria dos EUA após 1850, o que 
se encontra não é livre mercado, mas o mais puro dirigismo 
e protecionismo por parte do Estado.

A Alemanha não havia participado da corrida ultra-
marina nos três séculos anteriores por ter se atrasado em 
sua unificação política. Foi no reinado de Frederico, o Grande 
(1740-1786), que o Estado prussiano unificou grande parte da 
Alemanha e começou a fomentar novas indústrias. O país deu 
nova arrancada depois da unificação aduaneira de todas suas 
províncias em 1834, o Zollverein, e da centralização do poder 
em um único Estado nacional, já no século XIX. A partir do 
Estado nascente, importou e adaptou a tecnologia inglesa 
e de outros países em seu território. Nas primeiras ferrovias 
que interligaram comercialmente as províncias alemãs, por 
exemplo, trafegavam locomotivas inglesas. É o papel essencial 
de alavanca do seu Estado que explica a excepcional corrida 
de recuperação da Alemanha no século XIX e que, já no início 
do século XX, justifica o país já estar equiparando-se e também 
ultrapassando tanto a Inglaterra como a França em termos 
industriais. Na Alemanha, o Estado foi usado para compensar 
a escassez de talento empresarial. O protecionismo às suas 
“empresas de estufa” nascentes, que não teriam suportado 
qualquer concorrência, foi essencial (CHANG, 2004, p. 67).

O exemplo do Japão no século XIX é ainda mais emble-
mático acerca do papel de alavanca do Estado na aceleração 
da industrialização. Com a derrota do shogunato, de Tokugawa 
Yoshinobu, e a partir da recentralização do poder no Estado 
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nacional com a Restauração Meiji, em 1868, iniciou-se o processo 
de modernização do país, com forte apoio estatal à formação 
dos zaibatsus, os grandes grupos industriais e/ou financeiros 
oligopólios que passaram a dominar a economia. Disciplinados 
pelos novos governos imperiais, os capitais nipônicos foram 
reunidos nesses conglomerados, em setores como bancos, 
estaleiros, fundições de ferro, indústria bélica, indústria têxtil, 
exploração mineral e comércio exterior, considerados como 
estratégicos ao desenvolvimento do país (VOGEL, 1982).

O Japão olhou para a Europa e assumiu o desafio de 
acompanhar a revolução industrial. As empresas nacionais 
importaram avidamente a tecnologia europeia. Assim, o Japão 
teve uma grande expansão fabril entre 1870 e a Primeira Guerra 
Mundial. Essa industrialização ocorreu paralelamente à implan-
tação e expansão de um sistema ferroviário e de comunicações 
modernos, que passaram a integrar territorialmente o país 
(REISCHAUER, 1986). Ao contrário do que ocorreu nos Estados 
Unidos, onde eram comuns os choques entre o governo e os 
grandes monopólios ou oligopólios nascentes, no Japão, sempre 
houve uma espécie de simbiose entre esses grupos e os governos 
imperiais, evidenciando o papel fundamental e disciplinador 
do Estado também nesse caso.

O que se observa, portanto, nessas industrializações 
retardatárias da segunda metade do século XIX, não foi alógica 
de livre mercado funcionando, mas a mão bem visível dos 
Estados nacionais modernos na proteção dos capitais locais 
e na corrida pela repartilha do mundo, em uma nova onda 
recolonizadora imperialista (HOBSBAWM, 1987), que vai estar 
na base da Primeira Guerra Mundial.

Entrando no século XX, observa-se que, entre as duas 
grandes guerras mundiais, o capitalismo nunca esteve tão 
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cambaleante e com sua existência tão ameaçada. A Grande 
Depressão iniciada em 1929 foi um grande revés aplicado pela 
realidade à corrente liberal em sua ilusão sobre a capacidade do 
mercado de se autorregular com presença mínima do Estado. 
Aquela crise forçou o capitalismo a uma reformulação global em 
direção à necessidade de maior controle estatal da economia, 
como forma de adiar ou suavizar seus ciclos de baixa, bem como 
de conter a expansão da influência socialista e salvar-se, levando 
o pêndulo do pensamento econômico no mundo capitalista 
a afastar-se do liberalismo naquele momento e a aceitar a maior 
intervenção estatal. O capitalismo só se salvou recorrendo ao 
Estado. O keynesianismo foi o moderno pensamento capitalista 
esclarecido, em defesa da sobrevivência desse sistema social.

6 A PROVA DOS NOVE: OS CASOS 
SOVIÉTICO E CHINÊS

Se o Estado era apenas um mal, um elemento de opressão, 
por que os dirigentes soviéticos dos primeiros anos, mesmo 
antes do domínio da burocracia stalinista, ou seja, ainda no 
tempo de Lenin consciente, não começaram a reduzi-lo assim 
que consolidaram o poder após vitória na Guerra Civil, mas 
sim tiveram que o agigantar? Alguns marxistas avaliam que 
isso se deu apenas pelo crescimento da burocracia, herança 
do passado, que levou ao stalinismo. Isso é um severo engano. 
O crescimento do Estado na formação nascente era uma necessi-
dade imperiosa para se reconstruir, industrializar, modernizar 
e armar o país para enfrentar novas agressões. Ele iria crescer 
de toda forma, mesmo sem Stalin e a burocracia. O Estado 
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foi uma alavanca excepcional de aceleração da superação do 
passado bárbaro dos povos soviéticos. Logo no início da década 
de 1920, os bolcheviques abandonam a visão expressa por Lenin 
(1987) em O Estado e a Revolução, de redução gradativa do Estado, 
e passam a defender um Estado forte. Lenin, e mesmo Trotsky, 
muito cedo mudaram sua visão parcial e utópica sobre o papel 
do Estado naquele contexto. E foi Lenin, ainda em vida, que 
propôs fortalecer, e muito, o Estado.

Antes, em O Estado e a Revolução, Lenin, baseando-se na 
visão marxista de função única de opressão do Estado, dizia:

O proletariado tem necessidade do Estado, todos os opor-

tunistas o repetem. Mas esquecem-se de acrescentar que o 

proletariado só tem necessidade de um Estado que vá desa-

parecendo, um Estado que cedo comece a desaparecer e não 

possa deixar de desaparecer. (LENIN, 1987, p. 129, grifo nosso).

Porém, depois, frente à nova realidade de um Estado 
operário nascente, atrasado, destruído e cercado, Lenin teve 
que operar uma mudança nessa posição, afirmando:

Enquanto na Alemanha a revolução tarda a “nascer”, é nosso 

dever aprender do capitalismo de Estado alemão, adotá-lo 

com todas as nossas forças, não desprezando nenhum método 

ditatorial para acelerar ao máximo a sua introdução, assim 

como Pedro (o Grande) apressou a penetração da civilização 

ocidental na Rússia bárbara, sem recuar em seu empreendi-

mento diante de métodos bárbaros necessários na luta contra 

a própria barbárie (LENIN apud BAHRO, 1980, p. 97).
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A mudança de posição acerca do papel do Estado antes 
defendida em O Estado e a Revolução aqui é absolutamente explí-
cita e decorre não apenas da difícil situação da época, mas, 
em nossa opinião, de começar a ver outras funções positivas 
e necessárias para a máquina estatal. Aqui Lenin não propõe 
menos, mas mais Estado.

Bahro considera inclusive que citações como essa, 
defendendo um Estado ditatorial, podem muito bem terem sido 
usadas para justificar a ditadura de Stalin. Tendo à sua frente 
um país imenso, profundamente atrasado e destruído pela 
guerra civil, caótico, colocava-se a pergunta: quem iria admi-
nistrar, industrializar e modernizar o país e como? Os capitais 
estavam suprimidos, os sovietes em boa medida esvaziados 
pelo cansaço da guerra civil. A União Soviética precisava correr 
contra o tempo se não quisesse ser riscada do mapa em uma nova 
agressão estrangeira, como tinha mostrado a guerra civil 
e provaria depois a agressão nazista. Quem construiria as hidro-
elétricas, as novas indústrias necessárias à defesa, as refinarias 
de petróleo, as longas linhas de transmissão, as longas ferrovias, 
os sistemas nacionais de educação e saúde, as milhares de escolas, 
universidades, um sistema nacional de saúde, o abastecimento de 
água e a energia para as grandes cidades industriais etc.? Como 
planejar e controlar tudo isso com um Estado cada vez menor, que 
cedo fosse desaparecendo, como utopicamente pensava Lenin em 
O Estado e a Revolução? O sonho de redução do Estado tinha que ser 
adiado, ou, como defendemos neste texto, revisto. Os bolchevi-
ques descobriam que o Estado podia ter outras funções, inclusive 
positivas, além de opressão. O desafio, como se mostraria, seria 
cumprir essa função modernizante, civilizatória, mas alar-
gando a democracia, sem recair em um novo Estado opressor, 
 o que acabou por ocorrer com o stalinismo.
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O desafio da profundidade da transformação exigida na 
URSS nascente, de superar o quanto antes o passado bárbaro, 
com o grau de coordenação que isso exigia, demandava, 
inexoravelmente, um Estado forte. A visão idílica, oriunda 
da experiência da Comuna de Paris de 1871, de um Estado que 
iria definhando, de gestão por comunas livres, autônomas 
e auto-organizadas, mostrou-se completamente utópica e, 
mais que isso, irreal, naquele contexto. O erro de manter essa 
concepção hoje talvez esteja em não perceber que o mundo não 
é cada vez mais fragmentado, com comunidades autônomas, 
mas vem sendo cada vez mais veloz e impressionantemente 
integrado, nacional e mundialmente, o que impõe inúmeras 
vantagens e riscos, e demanda coordenação, centralização e um 
forte planejamento nacional e mesmo internacional. Talvez 
estejamos caminhando para um Estado global.

Tanto a URSS como a China pós-1949 são casos que 
confirmam a tese deste trabalho. Como ali se implantaram, 
por uma série de fatores e apesar de sua origem socialista, 
Estados totalitários e muito opressivos sobre as populações, 
identificados com o stalinismo e seus crimes horrendos, que 
destruíram a vida de milhões de seres humanos e macularam 
a imagem do socialismo, é compreensível que isso só poderia 
gerar uma rejeição natural a tal tipo de Estados policiais 
e hipertrofiados, ou seja, seu lado negativo, sem que houvesse 
muito espaço para a discussão de alguma função positiva que 
eles também cumpriram naquelas experiências. Este autor está 
plenamente consciente de que a natureza totalitária e policial 
dos Estados ditos falsamente socialistas e a violenta repressão 
dos Estados capitalistas sobre as populações constituem 
a principal dificuldade para a aceitação da tese deste trabalho. 
Mas os que questionam nossa tese deviam se perguntar:  
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por que e como a URSS pôde construir em tão pouco tempo uma 
imensa infraestrutura que lhe possibilitou derrotar a formi-
dável máquina de guerra nazista, vitória essencial para evitar 
a implantação de uma longa noite fascista no mundo, talvez por 
décadas, senão com um Estado forte?

Apesar de todos os equívocos iniciais, da posterior gestão 
totalitária de Stalin, de seus crimes, que contribuíram para 
a desmoralização do ideal socialista e o esgotamento da URSS em 
1991, foi a partir do planejamento estatal e de um Estado forte 
que a URSS iria se industrializar em tempo recorde, percorrendo 
em poucas décadas uma distância que os primeiros países capi-
talistas levaram séculos para vencer. Construíram-se, em tempo 
recorde, milhares de grandes indústrias e uma infraestrutura 
imensa que modernizaram o país e permitiram à URSS cumprir 
o papel mais decisivo na derrota da máquina de guerra nazista 
durante a Segunda Guerra Mundial. Os EUA estavam desarmados 
no início da guerra e pouco lutaram no teatro europeu.

O caso chinês também reforça nossa tese sobre a função 
positiva do Estado como acelerador do desenvolvimento. 
Enganam-se os que acreditam que a arrancada chinesa dos 
últimos 30 anos ocorreu exclusivamente por sua abertura 
ao capitalismo. Em verdade, a pujante infraestrutura que dá 
base ao grande salto industrial da China hoje começou a ser 
montada bem antes, por iniciativa do Estado chinês. A chave 
para entender esse processo no contexto chinês está na criação 
de poderosas forças internas para a superação do subdesen-
volvimento. Após a revolução de 1949, mesmo com um sistema 
político ditatorial condenável, a China, por meio da ação do seu 
Estado, operou profundas transformações em sua economia 
e em sua sociedade. Construiu milhares de escolas, dezenas 
de universidades, educou centenas de milhões de pessoas, 
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praticamente erradicando o analfabetismo, ergueu milhares 
de indústrias, montou um eficiente sistema nacional de saúde, 
acabou com o problema crônico da fome, o que não é secundário 
em um país que tem hoje mais de 1,3 bilhão de pessoas.

Entretanto, mesmo depois da sua abertura ao mercado 
mundial capitalista, o papel do Estado na China seguiu sendo 
essencial. Apesar de governada por um partido que ainda se 
intitula comunista, aquele país já funciona como economia 
capitalista, com bolsa de valores, brutal elevação da desigual-
dade, surgimento de milhares de milionários etc. Seu regime 
político é também condenável, pois é uma ditadura de partido 
único, semelhante ao antigo sistema soviético, com severa 
perseguição a qualquer oponente e criminalização da crítica. 
Porém, sua recente reintegração na nova ordem globalizada 
ocorreu de forma bem distinta, por exemplo, do que se passou 
com a América Latina.

Esta última integrou-se na nova economia capitalista 
globalizada aderindo às teses neoliberais, reduzindo a capa-
cidade de seus Estados nacionais de planejar e induzir suas 
economias, sem quaisquer estratégias próprias de desenvol-
vimento, liberalizando seus mercados e passando, portanto, 
a amargar um processo de desindustrialização, reprimarização 
de suas economias e agravamento do atraso tecnológico. 
A China, como outras nações asiáticas, integrou-se com um 
projeto nacionalista de desenvolvimento de longo prazo, 
estimulando, a partir de seu forte Estado, a industrialização, 
a educação e a transferência da mais moderna tecnologia.

Essa diferença explica, em parte, as diferentes trajetórias 
nas últimas décadas entre algumas nações asiáticas, como 
China e Coreia do Sul, e a maioria dos países da América Latina. 
Enquanto uns regridem e vivem um processo de reprimarização 
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de suas economias, a China se transformou na grande fábrica 
do mundo. Isso não ocorreu apenas por ter mão de obra barata, 
como alguns pensam, mas por um projeto em parte deliberado, 
diretamente relacionado à compreensão do papel do Estado.

Tem sido a administração meticulosa da economia a 
partir do Estado – do câmbio, especialmente depois de 1994, 
das importações, da entrada de novas empresas com exigência 
de transferência tecnológica, dos capitais de curto prazo, da 
exportação em grande escala de produtos manufaturados 
– o que em parte explica o recente salto chinês. Não se nega 
aqui a contribuição para tal avanço econômico dos baixíssimos 
salários pagos no país, do regime de superexploração em suas 
fábricas, da migração em massa de capitais norte-americanos 
e europeus para aquele país, bem como do acesso privilegiado, 
a convite, aos maiores mercados. Mas outros países, como 
o Brasil e demais países latino-americanos, também estavam 
sob o guarda-chuva norte-americano e europeu, foram destinos 
igualmente importantes dos capitais dos países centrais e nem 
por isso tiveram o mesmo desempenho que a China.

Em 1980, de acordo com dados do FMI, China, Índia 
e Brasil tinham o mesmo peso dentro da economia mundial: 
3,5% para cada um. Em 2015, segundo aquela mesma fonte, 
o Brasil, que vem tendo sua participação reduzida a cada ano, 
significa algo como 2,8% do PIB mundial, enquanto a China, 
já como segunda economia mundial, representa mais de 16% da 
economia global. A Índia, um caso intermediário entre Brasil 
e China na utilização da máquina estatal na economia, que 
representava 6,7% do PIB global em 2013, deve chegar a 7,6% 
em 2017. É a alavanca ativa do Estado o que explica em grande 
medida o “milagre” chinês e o novo papel da China no mundo. 
No sentido oposto, foi a erosão da capacidade dos Estados 
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na América Latina de planejar e induzir seu desenvolvimento 
o que explica seu retrocesso e sua atual condição subalterna.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esperamos, com o exposto, ter convencido o leitor da 
parcialidade da concepção apenas negativa do Estado, que o vê 
exclusivamente como um mal e apenas como agente de opressão 
em mãos da classe capitalista. Não se nega, em absoluto, neste 
trabalho, essa função, que é absolutamente evidente. Bastaria 
lembrar a repressão policial aos movimentos sociais para acabar 
com qualquer dúvida a esse respeito. No entanto, essa é uma 
função por demais específica e não é a única.

As evidências históricas aqui discutidas revelam que, 
além dessa inegável função de opressão e defesa dos interesses 
das classes dominantes sobre as classes trabalhadoras e as 
populações pobres, o Estado também cumpriu historicamente, 
a depender das circunstâncias e dos países, uma função posi-
tiva, civilizatória, como organizador da vida social, construtor 
da infraestrutura, provedor de serviços públicos essenciais, 
especialmente em grandes e complexas sociedades – países ou 
cidades, que são cada vez mais integradas, interdependentes, 
coordenadas, e não mais autônomas e independentes. Isso pode 
ser comprovado desde as primeiras civilizações e formas de 
Estado nas cidades-estados da Mesopotâmia, na Grécia Antiga, 
como nos Estados da Idade Moderna.

Além disso, o Estado demonstrou ser uma alavanca 
fenomenal de aceleração do desenvolvimento em todos 
os países industrializados, sejam nos países capitalistas,  



O ESTADO COMO AGENTE DE OPRESSÃO E CIVILIZAÇÃO

Robério Paulino

52

sejam nas formações conhecidas como socialistas no século XX. 
É isso que nos revela a verdadeira história econômica dessas 
nações, ao contrário do que conta a versão liberal da história 
econômica, pouco interessada em que os países do andar 
de baixo ascendam ao andar de cima pela mesma via, para usar 
uma expressão de List (1983). 

Como demonstrado acima em números, a tendência 
histórica é o crescimento do Estado na medida em que as 
sociedades avançam. Nesse sentido, o neoliberalismo, com toda 
sua ofensiva para a redução do peso do Estado, parece estar 
na contramão do processo histórico, devendo ser entendido 
mais como uma reação transitória a um processo inevitável, 
excetuada uma variante de destruição que nos conduzisse de 
volta à barbárie.

Há uma correlação direta entre o nível de desenvolvi-
mento humano de um país e o tamanho da economia estatal 
dentro do produto nacional, ou seja, a um maior grau de desen-
volvimento humano, com um menor grau de desigualdade social, 
corresponde um Estado maior, uma infraestrutura melhor. 
Pode-se argumentar que maior oferta de serviços públicos 
não é o mesmo que Estado maior, mas uma coisa é decorrente 
da outra: para uma maior oferta de serviços públicos, deve 
existir todo um conjunto de instituições e organizações, como 
ministérios, secretarias etc., que os organizem, centralizem 
e mantenham, ou seja, um Estado fortalecido, entendido em sua 
concepção ampla apontada logo no início deste trabalho. Isso é 
corroborado ainda mais se considerarmos que, atualmente, os 
sistemas de educação e saúde, por exemplo, ou pelo menos seus 
parâmetros, são cada vez mais nacionalizados, centralizados, e 
não regionalizados ou municipalizados.
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Para além da discussão da aceleração do desenvolvi-
mento dos países na época em que vivemos, essa reavaliação 
conceitual do papel apenas negativo do Estado também teria 
severas implicações para a concepção marxista, por demais 
influente nas Ciências Sociais. Uma conclusão óbvia do presente 
trabalho é que, mesmo em uma sociedade comunista, o Estado 
não desapareceria. Ele perderia apenas sua função negativa, 
de opressão, mas manteria outras, positivas, civilizatórias, 
de acelerar a construção, alargar e modernizar permanente-
mente a infraestrutura necessária à vida social e à economia, 
de ofertar e aprimorar os serviços públicos, de coordenar 
a convivência social em sociedades que não tendem à orga-
nização em comunas autônomas, como pensado à sua época 
por Marx e Engels, mas a um grau de centralização, integração 
e complexidade cada vez maior. Isso impõe a necessidade de um 
Estado fortalecido, não em seu papel de polícia, que deve ser 
extinto, mas muito presente como gerenciador de uma infi-
nidade de atividades econômicas e sociais, que só podem ser 
executadas atualmente com alto grau de coordenação.

A discussão sobre os riscos de autonomização e burocra-
tização de qualquer forma de Estado, do necessário controle 
democrático sobre todos os tipos de superestrutura perma-
nente, do acesso democrático a todos mediante seleção isenta, 
da revogabilidade, do permanente rodízio dos cargos de direção 
de uma estrutura estatal em um futuro socialista em nada nega 
o que afirmamos aqui. O que se propõe neste trabalho é uma 
reavaliação das diferentes possíveis funções do Estado, que 
estamos convencidos não se resumem à sua função negativa, 
de opressão. Por todos os exemplos dados, de diversos países 
e formações, é inquestionável que o Estado também foi histori-
camente – e possivelmente continuará sendo por muito tempo, 
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mesmo em uma sociedade igualitária – o agente encarregado 
da civilização. A questão toda, então, será centrada em quem 
e como esse Estado será dirigido.
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ESTADO:  
DESENVOLVIMENTO, CONTRADIÇÕES

Érico Pinheiro Fernandez

É inviável relatar a história do capitalismo sem o papel decisivo 
do Estado, e mesmo a sua aparente ou divulgada ausência em 
determinadas quadras é – e foi – apenas ilusória. É também 
impossível pensar, trazendo à luz os últimos 300 anos, as revo-
luções burguesas, as conquistas coloniais, as relações entre 
trabalho e capital, as guerras, as corridas espaciais, entre 
tantos exemplos, sem um Estado financiador, aglutinador 
e gestor. Assim, a dicotomia acerca de um Estado ausente/
presente abarca essencialmente duas interpretações com seus 
respectivos desdobramentos: a) ausente hoje se o compararmos 
com o Estado de marcante conteúdo inclusivo que vigorou nos 
países centrais do capitalismo – e em menor proporção na 
periferia – entre o término da 2ª Guerra Mundial até o final 
dos anos de 1960 e começo de 1970; b) fortemente presente nos 
dias de hoje para mudar a rota até então seguida pelo modelo 
estatal anterior e assim implantar a mais recente normatização 
clamada pelo capitalismo.

Nos dois casos o Estado é uma força imprescindível 
que cumpre idêntico papel pró-capital. E mesmo que se 
hipoteticamente pudéssemos vê-lo realmente apartado das 
relações político-econômicas, como pregam alguns, o sistema 
em curso resistiria por pouquíssimo tempo. Os ideólogos de 
tal “reino anárquico-capitalista” (NOZICK, 1974, p. 42) não 
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enxergam, ou não querem admitir, o essencial: o Estado com 
a sua carga simbólica e material, seu poder repressivo e bélico,  
seu conceito de territorialidade, seus predicados de organi-
zação jurídica, burocrática e de coesão social, de proteção 
geral aos seus correspondentes capitais e de ataque aos capi-
tais estrangeiros e, principalmente, com o direito de arbitrar 
as disputas entre capital e trabalho, é crucial para estabelecer 
e alterar arranjos societários que sem uma instituição dessa 
magnitude seriam impraticáveis.

Consequentemente, a tomada do poder do Estado foi – e 
continua sendo – a meta estratégica fundamental de todos os 
grandes movimentos políticos no decorrer da história. Immanuel 
Wallerstein (1985) destaca quatro critérios que considera de 
“extraordinária importância crucial do poder estatal para os 
processos econômicos”, especialmente capitalistas: 1º) o controle 
da jurisdição estatal sobre o território. O que significa o controle 

do movimento de bens, capital monetário e potenciais 

humanos. Por isso, cada Estado podia influir, em alguma 

medida, nas modalidades e funcionamento da divisão 

social do trabalho na economia capitalista mundial. Além 

disso, cada Estado podia constantemente ajustar esses 

mecanismos, simplesmente alterando as regras quanto 

ao fluxo dos fatores produtivos através de suas fronteiras 

(WALLERSTEIN, 1985, p. 40).

2º) O corpo legislativo dos Estados que estipulam as rela- 
ções sociais de produção dentro de seus limites territoriais.  
O que impõe
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à força de trabalho obrigações fiscais e monetárias que 

frequentemente forçaram certos trabalhadores a se enga-

jarem no trabalho assalariado. [Além dos] Estados em suas 

ações legais muitas vezes também desencorajarem uma 

proletarização completa, impondo limitações residenciais 

ou insistido na manutenção de certos tipos de obrigação 

quanto ao bem-estar dos membros do grupo familiar 

(WALLERSTEIN, 1985, p. 42-43).

3º) Ao Estado reserva-se o direito de taxação. A saber: sua 
relevância

significava que os Estados eram importantes pelos recursos 

que controlavam não só porque tais recursos lhes permitiam 

aumentar a produção de capital, mas porque eles mesmos 

eram distribuídos, e, portanto, entravam, direta ou indire-

tamente, na acumulação crescente de capital. [...] Em suma, 

o poder de taxação foi uma das formas mais imediatas com 

que o Estado assistiu diretamente o processo de acumulação 

de capital, em favor de alguns grupos, de preferência a outros 

(WALLERSTEIN, 1985, p. 44).

4º) O monopólio das forças armadas pelo Estado concerne “a sua 
capacidade real de, ao longo do tempo, aumentar a concentração 
de capital acumulado no interior de suas fronteiras, contra os 
seus Estados rivais [...]; e em reprimir sua força de trabalho e 
enfraquecer a capacidade repressora dos rivais” (WALLERSTEIN, 
1985, p. 46). Adiciona-se ainda o valor imprescindível das forças 
armadas estatais como um componente em prol da expansão 
do capital para além de suas fronteiras.
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 Em suma, nas conjunturas em que aparentemente está 
ausente, como a atual, são os instantes em que se faz mais 
partícipe, pois nelas são mais urgentes ações estatais enérgicas 
que objetivamente retirem dos trabalhadores direitos sociais 
inibidores da expansão do capital. Não existe, portanto, na 
história da humanidade um exemplo sequer de uma sociedade 
determinada pelo capital em que o Estado não estivesse efeti-
vamente encenando um papel relevante. E não haverá. Assim, 
o chamado Estado Mínimo atualmente apregoado por certos 
liberais, na verdade denota o contrário: uma potência possante 
em prol dos objetivos aqui descritos, inclusive aqueles que 
derrubam barreiras de comércio internacional e privatizam 
serviços públicos.

O Estado não existiu desde sempre, pois se vincula a um 
dado desenvolvimento produtivo. Portanto, a relevância das 
funções estatais não se reduz ao capitalismo, já que possui 
uma longa trajetória histórica presente em outras formações 
societárias classistas. Naquelas, como no sistema em vigor, 
o Estado busca exercer o papel de conciliar o inconciliável, 
ou seja, em essência, os conflitos entre os donos de capital 
(classe dominante) e os trabalhadores que produzem a riqueza 
social. Em outros termos: o Estado é necessário quando ocorre 
a alienação manifestada na separação do trabalhador dos 
meios de produção, e se impõe um poder apartado do trabalho 
comandando o processo produtivo.

Dessa maneira, as personificações do trabalho e dos donos 
dos meios de produção arbitradas pelo capital podem existir 
debaixo de outras configurações controladas pelo Estado, além 
da capitalista. Desde que estejam em uma relação de depen-
dência exploratória, ou contratual econômica ou politicamente 
decididas pelo modelo de capital hegemônico. Somente a figura 
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do Estado – pois, agrega cabedal, inclusive emocional – para 
implementar os requisitos exigidos hoje e historicamente 
pelo contexto vivenciado. Como ilustração, entre tantos 
exemplos, vale recordar o período da 1ª Guerra Mundial  
no qual Lenin exortou os trabalhadores europeus para não 
participarem das disputas imperialistas que desembocaram 
no conflito. De que não aderissem, enfim, a uma luta que 
não lhes dizia respeito. Mas, em contrapartida, realizassem 
uma revolução em nome de sua classe social. No entanto, os 
chamamentos que obtiveram realmente sucesso foram aqueles 
recrutando novos soldados, como o do governo britânico 
cujas filas de inscrições faziam voltas no quarteirão. Fato que, 
aliás, surpreendeu até mesmo as autoridades daquele país. 
Evidenciando que o apelo estatal-nacionalista-patriótico foi o 
que realmente moveu multidões para a guerra.

Quanto à outra função estatal relevante, a promoção da 
agilidade expansiva do capital, uma avaliação interessante pode 
ser encontrada no livro A mundialização do capital de François 
Chesnais (1996). Nele o autor descreve as características do 
capital volátil ou não-produtivo e sobre quais bases e circunstâncias 
age. O francês explana a atuação preponderante dessa forma 
de capital em épocas de convulsão econômica e acirradas 
refregas competitivas, como a que se está vivendo atualmente. 
Realça-se: é um tipo de capital alheio às questões produtivas, 
alimenta-se de juros e práticas especulativas e necessita de 
legislaturas nacionais permissivas no que se refere à entrada 
e à saída de capitais estrangeiros. Chesnais (1996) sublinha 
que o capital volátil pressiona governos a fim de desregular e 
flexibilizar operações financeiras e direitos trabalhistas para 
que possa alcançar maior velocidade, competitividade e renta-
bilidade. Tais ações são também responsáveis pela renovação 
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e aprofundamento da crise mundial capitalista ora sentida. E 
exibem, mais uma vez, a incontrolabilidade dos embates entre 
capitais.

Igual fenômeno financeiro, resguardando-se o nível 
de internacionalização da época, ocorreu pré-crise de 1929.  
E é conveniente recordar: são esses, em essência, os mesmos 
sinais apontados por John Maynard Keynes, o notório econo-
mista inglês pró-capital, em seu livro mais famoso, “Teoria 
Geral do Emprego, do Juro e da Moeda”, quando se refere ao 
colapso da “Quinta-Feira Negra”.

Converter o empresário em especulador é golpear o capi-

talismo, porque isso destrói o equilíbrio psicológico que 

permite a perpetuação de recompensas desiguais. A doutrina 

econômica dos lucros normais, vagamente apreendida por 

cada um, é uma condição necessária para a justificação 

do capitalismo (KEYNES, 1985, p. 297).

A obra de Chesnais assinala que o aprofundamento desse 
processo, isso é, um Estado descomprometido em regular as 
ações financeiras do capital, vem sendo sobremaneira impul-
sionado nas últimas décadas e constantemente repetindo-se. 
Trazendo, afinal, uma mudança profunda no modo até então 
predominante da organização do trabalho. Tais alterações 
englobam a supressão dos direitos universais do trabalho e, 
cada vez mais, dos direitos civis e políticos. A outra face que 
se desenha não é promissora.

Essa destrutividade se expressa também quando se descarta 

e torna supérflua uma parcela enorme da força humana 

mundial que trabalha, da qual cerca de um terço está 
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realizando trabalhos parciais, precarizada ou desempregada. 

Isso porque o trabalho necessita cada vez menos de trabalho 

estável e cada vez mais de trabalho part-time, terceirizado, 

que se encontra em enorme crescimento no mundo produtivo 

industrial e de serviços. (ANTUNES, 2005, p. 42)

Logo, o antigo binômio calcado no trabalho taylorista/
fordista, preponderante até o começo da década de 1970 (Welfare 
State), vem constantemente cedendo espaço a um desemprego 
estrutural e a funções desregulamentadas e informais. Assim, 
os capitais globais experimentando taxas de lucro decrescentes, 
demandam dos Estados nacionais a desconstituição de suas 
legislações protetoras do trabalho na medida em que se apro-
fundam os índices de exploração. Esse processo expulsa enormes 
massas populacionais em direção ao setor de serviços ou mais 
especificamente ao que é conhecido como “Terceiro Setor”. 
E ali exercem um trabalho predominantemente voluntário 
e de viés assistencialista. Porém, o “Terceiro Setor” não parece 
mostrar-se como uma alternativa viável de superação dos males 
estruturais em que o capitalismo se vê afundado. Entretanto 
acaba por assumir um papel apropriado para a funcionalidade 
sistêmica; agindo como uma espécie de anteparo da crise que 
desfaz a antiga relação trabalho/capital vigente no Welfare State. 
Preenchendo, enfim, os espaços deixados por um Estado que 
se desobriga de suas tarefas de inclusão social.

Por outro lado, histórica e repetidamente cai por terra 
uma velha concepção liberal geralmente não respeitada em 
conjunturas de crise, a saber: segundo ela é preciso que o Estado 
se abstenha das atividades produtivas e comerciais para ceder 
espaço ao setor privado, pois esse estaria mais bem habilitado 
para tais tarefas. No entanto, ainda hoje é simples de constatar 
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que em momentos de colapso econômico, quando as empresas 
particulares necessitam de aportes financeiros para resgatá-las 
da falência, é justamente o capital público que as socorre. O caso 
dos bancos, entre outras empresas estadunidenses, que rece-
beram na gestão do presidente Barack Obama até os primeiros 
meses de 2009, em virtude da recessão iniciada em 2007, uma 
quantia que ultrapassava US$ 800 bilhões, é notório.

Além disso, mais uma função estatal merece ser 
lembrada: em tempos de surtos econômicos – e, portanto, de 
queda de lucratividade –, o Estado, ou mais especificamente 
as empresas estatais, quando privatizadas, convertem-se em 
importantes meios para desafogar o sistema, já que nelas encon-
tram novas áreas a serem exploradas. Aprofundando, assim, 
a atual tendência de mercantilizar todas as esferas da vida. 
Quer dizer, o Estado e suas medidas político-econômicas são 
dialeticamente condicionados pelos ciclos do capital. Ou seja, 
os contextos de expansão ou de crise irão determinar como 
o Estado irá se organizar e agir. Claro está que, no cerne desse 
processo, as lutas trabalhistas concorrem fortemente para ditar 
possíveis rumos a serem seguidos pela esfera estatal.

Em resumo: o Estado é um patamar estratégico conver-
gente – dentro dos variados arranjos do capital – para a execução 
do poder e suas disputas. Sim, o Estado configura-se em um 
espaço que intenta permanentemente a resolução de conflitos 
e – mesmo que defenda os interesses gerais do capital –, nele há, 
dependendo do momento histórico-sociológico em andamento, 
uma maior ou menor possibilidade de atuação e de conquistas 
sociais dos trabalhadores. Entretanto, as últimas, podem estar 
também relacionadas aos objetivos das classes dominantes em 
expandir o mercado – práxis político-econômica mestra em 
qualquer alinhamento societário burguês.
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 O Estado, sendo a maior instituição do capital, tem como 
encargos coordenar e controlar a produção, promovendo níveis 
crescentes de acumulação e/ou de recuperação, além de cuidar 
da reprodução de sua mercadoria mais preciosa, o trabalho, 
inclusive no que é pertinente ao seu espaço privado e público  
(SOUZA, 2011, p. 65-68). O que se desdobra na socialização dos 
custos nefastos deixados pelo desenvolvimento capitalista e que 
são arcados pelo Estado, entre eles estão problemas sociais 
graves como poluição, desemprego e violência.  É o Estado, 
portanto, que zela pelo incremento do ambiente pró-capital, 
sendo “responsável por organizar a acumulação capitalista 
dentro dos limites impostos a ele pela legitimidade aos olhos 
das massas trabalhadoras” (CARNOY, 1988). Garantindo os inte-
resses do capital coletivo, mas também buscando a legitimidade 
popular indispensável para a edificação de seu domínio classista. 
Um Estado capitalista que ignore a dicotomia acumulação lucra-
tiva/justificativa ideológica acima dos interesses e litígios sociais, ou que 
não busque permanentemente conciliá-la, esvai a matriz de onde 
extrai o seu poder. No entanto, tal ambiguidade, quando inscrita 
no rol das despesas públicas, apresenta também convergências.

Por exemplo, as estradas levam os trabalhadores ao trabalho 

e os trazem de lá, sendo, portanto, rubricas de consumo 

social; também transportam cargas comerciais, podendo 

ser consideradas itens de investimento social. E, usadas 

para um ou outro fim, também são formas de capital social. 

Entretanto, também o Pentágono necessita de estradas o que 

as faz, em parte, despesas sociais. Apesar deste complexo de 

caráter social das despesas públicas, podemos determinar 

as forças político-econômicas servidas por qualquer decisão 
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orçamentária e, assim, o propósito principal (ou propósitos) 

de cada rubrica orçamentária. (CARNOY, 1988, p. 20-21)

Sob outro ângulo, a filosofia de G. F. Hegel se destacou em 
firmar a noção geral de Estado imparcial. Ao crer ser o Estado o 
cume da vontade universal concreta e a substância ética per se. 
A instituição, portanto, solucionaria as contradições presentes 
na sociedade civil. Isso, pois, para o alemão, sendo a sociedade 
civil uma esfera de antagonismos e disputas plena de depen-
dências recíprocas entre os indivíduos, o Estado, por seu 
turno, contemplaria os interesses públicos e universais, nos 
quais tais contradições se encontrariam suplantadas. Enfim, 
segundo Marçal (2002) o Estado político expressaria a unidade 
e promoveria a solvência dessas.

Tal visão se tornou um clichê mundial e também bebeu 
na fonte do que Macpherson denomina de teoria pluralista liberal 
formulada no século XX, e cujo Estado democrático

era um arranjo pelo qual indivíduos racionais e bem intencio-

nados, com interesse comum ou mesmo uma ‘vontade geral’ 

conciliavam suas diferenças mediante concessões mútuas 

entre as partes e os grupos de interesses e a livre imprensa. 

Os teóricos empíricos [refere-se à outra corrente liberal] 

demonstraram que a maioria dos cidadãos dos Estados 

liberais estava longe de comportar-se de forma tão racional, 

e com isso praticamente demoliram a teoria tradicional. 

(MACPHERSON, 1991, p. 83)

Em contraste, cabe identificar como fundamentalmente 
os filósofos iluministas e, depois, os pais da economia moderna, 
percebiam a atuação estatal. Esse resgate demonstra a autoridade 
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do Estado como célula maior da vontade geral − da construção 
do contrato social, segundo J. J. Rousseau, ou da realização do bom 
comércio como almejava Adam Smith. Os dois autores depreen-
diam o Estado como uma força impreterível na busca da síntese 
dos interesses sociais comuns, pois entendia Rousseau que

Somente a vontade geral pode dirigir as forças do Estado 

de acordo com a finalidade de sua instrução, que é o bem 

comum: se a oposição dos interesses particulares tornou 

necessário o estabelecimento das sociedades, é a concor-

dância desses mesmos interesses que o tornou possível. 

O que há de comum nesses diferentes interesses é que forma 

o vinculo social; se não houvesse um ponto em que todos os 

interesses concordassem, nenhuma sociedade poderia existir. 

Ora, somente com base nesses interesses é que a sociedade 

deve ser governada. (ROUSSEAU, 2009, p. 42).

Adam Smith, por sua vez, ao contrário do que foi e é 
ideologicamente propalado pelo liberalismo na maioria de suas 
facções, ou ainda genericamente pela esquerda,1 acreditava ser 
o Estado o grande organizador social, bem como a ferramenta 
ímpar para dar vazão às demandas coletivas. Além disso, Smith, 
antes de Karl Marx, visualizava o Estado como beneficiador, ou 
mesmo pertencente a uma dada classe social: aos patrões ou 

1 Consultar o trabalho de Carlos Nelson Coutinho De Rousseau a Gramsci: ensaios 
de teoria política. São Paulo: Boitempo, 2011. Apesar do belo livro, Coutinho 
incorre no senso comum ao destacar a “mão invisível” de Smith como 
sendo o cerne de suas prerrogativas político-econômicas. O que, de fato, 
não é verdade e serviu para manipulações ideológicas de toda a ordem, em 
especial para hegemonizar um modelo de liberalismo conveniente a uma 
dada conjuntura histórica.
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manufaturistas, esse último era o termo que usava para designar 
a burguesia, que no século XVIII já se firmava mundialmente.

Todas as vezes que o legislador procura regular as diferenças 

entre patrões e empregados, são sempre os patrões que se 

consultam. Por isso, quando a regulamentação é favorável aos 

trabalhadores, é sempre justa e equitativa, o que nem sempre 

ocorre quando é favorável aos patrões. [...] Quando estes se 

associam para reduzir os salários dos trabalhadores normal-

mente se coligam ou entram em acordo secreto para não pagar 

mais do que um certo salário, sob alguma penalidade. Se os 

trabalhadores formassem entre eles uma liga contrária de 

alguma espécie, ou seja, para não aceitarem certos salários, 

sob determinada penalidade, a lei os puniria severamente. 

Ora, se fosse imparcial, a lei trataria os patrões de mesma 

forma. (SMITH, 2003a, p. 1823-1824).

De qualquer modo, o Estado, para ele, seria o bastião maior 
de uma estrutura social legítima que não somente zelaria pelo 
“sistema liberal e generoso”, corrigindo injustiças e compensando 
as falhas do capital, mas também alavancaria o desenvolvimento 
do mercado interno. Critério singular para os objetivos aqui 
debatidos. Pois o escocês, ao criticar um contemporâneo seu, 
ajuizava o que considerava ser uma visão equivocada:

O título do livro de Mun, A riqueza da Inglaterra no comércio 

exterior, tornou-se, máxima fundamental da economia polí-

tica, não só na Inglaterra, mas em todos os demais países 

comerciais. O comércio interior ou nacional, o mais impor-

tante de todos, no qual o mesmo capital proporciona a maior 

das receitas e cria a maior quantidade de empregos para 
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a população do país, foi considerado apenas como subsidiário 

do comercio exterior. (SMITH, 2003a, p. 540).

Aclara-se assim que as raízes da intelectualidade orgâ-
nica burguesa discerniam o Estado pátrio como detentor de 
uma função social inescapável. Isso é, a de coordenar e superar 
os interesses privados em nome de uma vontade consensual 
progressista.

Enfim, em Rousseau e Smith, pensadores basilares em 
suas correntes, estão contidos os pressupostos iluministas e da 
economia moderna calcados no interesse comum universal (de 
“colocar-se no lugar do outro”, como conjecturava o britânico) 
articulado pela esfera estatal e guiado pela racionalidade 
científica.

Debaixo de outra perspectiva, o Estado – entendendo-o 
como pólo mais agregador e complexo das relações sociais – 
procura mostrar-se, como constata Carnoy (1988, p. 334), como 
uma entidade autônoma “acima da luta de classes e, todavia, 
ser um Estado de classe”, respondendo assim pelas incessantes 
tentativas de conciliação dos antagonismos oriundos das rela-
ções produtivas históricas aí presentes. E, a fim de cumprir 
esse objetivo e permanecer ideologicamente legítimo, o Estado 
deve atender as demandas dos trabalhadores, mas, apenas 
e tão-somente, se essas não comprometerem os fundamentos 
dos desígnios acumulativos gerais do regime. Não importando 
os eventuais danos a algumas unidades de capital, pois o que 
em última instância está em jogo é a preservação sistêmica em 
que atua o Estado. Isso é, cabe ao Estado garantir a coesão geral 
do sistema do capital, assegurando, inclusive, a proteção contra 
as incorreções de seus pares que perturbem a sua necessidade 
de expansão. Sem o Estado, portanto, o capitalismo atingiria 
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um nível de desordem e de falta de operacionalidade absoluta-
mente irresolvível. Tendo em vista o permanente confronto de 
interesses não somente com o trabalho, mas também presentes 
dentro do próprio capital, entre as suas unidades e setores 
particulares. Essas funções do Estado, por excelências autori-
tárias, de timbre totalizador e afinadas com o tempo histórico 
vivido, são vitais contra as forças internas e externas ao capital 
que ameacem a sua reprodução.

Porém, caso tal arcabouço de precisões não sejam 
cumpridas, o Estado guarda para si o trunfo do direito à re- 
pressão física a fim de fortalecer ou reestabelecer as suas 
relações de domínio classista, tanto as da estrutura política 
e jurídica quanto as atinentes à reprodução econômica. Ainda 
percorrendo essa linha de raciocínio, pontua Macpherson: 

Caso fosse totalmente controlado pelo capital empresarial, 

o Estado não tomaria qualquer iniciativa em favor do controle 

dos trabalhadores. Mas nas sociedades avançadas o Estado, 

mesmo comprometido com a defesa do capitalismo, conse-

guiu uma relativa autonomia perante os capitais particulares, 

isto é, empresas, grupos de empresas e até mesmo indústrias 

inteiras particulares de um modo ou de outro se tornaram tão 

dependentes do Estado, que este detém algum poder sobre 

elas. (MACPHERSON, 1991, p. 60).

Há um ponto relevante a mais e que foi um dos principais 
alvos do debate entre Ralph Miliband (1982, p. 233-241) e Nicos 
Poulantzas (1982, p. 219-233) na década de 1970. Ele concerne 
à questão do segmento social encarregado pelo gerenciamento 
estatal, chamado pelo primeiro de elite integrada no conceito 
de classe dominante governante; e designado, pelo segundo, de 
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burocracia que age conforme o padrão estipulado pelas frações 
da classe social ora dominante. De qualquer modo, essa cate-
goria social colocada por Miliband, de maneira menos afeita às 
restrições estruturais do sistema, e, por Poulantzas, num grau 
de maior sujeição aos interesses da classe dominante, é funda-
mental para os negócios da burguesia. Se for possível chegar a 
um ponto de equilíbrio entre ambos, se afirmaria que o corpo 
que administra o Estado – sendo ou não diretamente perten-
cente à classe social dominante –, agrega poder suficiente para 
elaborar proposições e alterar rumos quanto aos negócios da 
burguesia; mas, por outro lado, as faz dentro das coordenadas 
que sempre têm em vista as relações acumulativas capita-
listas. As necessárias guinadas de rumo político-econômicas, 
em decorrência da crise capitalista iniciada em fins de 1960, 
revelam a importância dos agentes tecnocráticos atentos aos 
novos ares da conjuntura vivenciada. Contudo, não é preciso 
detalhar que a lógica burocrática do Estado essencialmente 
converge para a acumulação de capital, independente de quem 
o esteja administrando. Afirma Macpherson (1991, p. 91): seu 
staff administrativo, bem como os governos, apesar de eleitos, 
precisam se manter dentro dos parâmetros constitucionais 
resguardados pela própria burocracia e, às vezes, pelos órgãos 
de repressão. A menos, é claro, para aqueles que desejam 
desqualificar seus opositores dentro dos marcos sistêmicos 
ou os que tenham pretensões revolucionárias classistas.

Dentro desse quadro, a democracia representativa 
coordenada pelo Estado – e ajustada conforme os moldes libe-
rais em vigor –, é mais um elemento na busca da hegemonia 
da classe social dominante, como era entendia por Antônio 
Gramsci. Mas que, sob outro ângulo, abre espaço para que 
os trabalhadores possam alargar os padrões democráticos 
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pré-estipulados. Denotando que historicamente, no Estado e 
nas suas instituições superestruturais correlatas, encontram-se 
também os espaços para as alterações oriundas das lutas 
classistas. Assim, possibilitando a construção, por parte dos 
trabalhadores, das batalhas políticas e as com base nas relações 
de produção, o que torna o Estado capitalista um campo adian-
tado que apresenta componentes de contra-hegemonia e, nesse 
sentido, de criação de renovadas relações político-econômicas.

O poder estatal de promover o desenvolvimento social 
dentro dos padrões sistêmicos vigentes é indispensável, tanto 
aos trabalhadores quanto à acumulação capitalista. Não há, para 
ambos, a mínima possibilidade de abstenção dos predicados do 
Estado, sejam para a conquista, manutenção e aprofundamento 
dos direitos trabalhistas, seja para a incessante e irrevogável 
expansão do capital. Para os dois casos, usando a expressão 
proposta por este livro, o Estado é alavancador. Ou melhor, 
é alavancador e sustentador do que queremos ou não como socie-
dade. No entanto, para os trabalhadores, há a necessidade, devido 
a sua própria condição social, de entender os conflitos presentes 
no âmago da estrutura estatal e imaginar que a resolução desses 
significa tornar o Estado substancialmente democrático, rumo 
a um futuro que pertença à vontade criativa, consciente e 
organizada a partir de outra base material e ideológica. Isso é, 
uma organização societária sob os auspícios da única força 
criadora de riqueza, o trabalho, para que assim a humanidade 
consiga suplantar as circunstâncias que exigem um Estado para 
contornar as históricas, atuais e graves contradições sociais.

Nesse sentido, significa também que o Estado – livre das 
amarras e do direcionamento impostos pelo capital em sua 
forma mais sofisticada, isso é, o capitalismo –, é um elemento 
relevante a favor de uma organização social complexa. E esse 
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é ponto crucial: suprimido o ímpeto na busca de acumulação 
permanente, o Estado terá outros protagonistas quem lhe 
darão vida e sentido novos.  E como toda e qualquer insti-
tuição, serão os interesses sociais hegemônicos e fundadores 
de novas relações político-econômicas que lhe empregarão um 
revolucionário conteúdo e perfil. O Estado, em última análise,  
sendo uma criação histórica, sociológica e política, pode 
(e deve) se reinventar, desembaraçado da retórica naciona-
lista/chauvinista/fascista a ele atrelado, e se adaptar às novas 
necessidades humanas.
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O ESTADO NO CAPITALISMO: 
AS PARTICULARIDADES 

CONTEMPORÂNEAS 
ALTERARAM SUA ESSÊNCIA? 

Juary Chagas

O debate sobre o papel do Estado sempre foi permeado por 
intensas polêmicas, uma vez que a sua compreensão é deter-
minante para o conteúdo mais essencial da teoria política. 
O marxismo, que consagrou o entendimento do Estado como 
uma superestrutura política cuja determinação central é o 
caráter de classe – ou seja, a função de dominação de uma classe 
sobre outra, por meio de formas distintas de articulação entre as 
suas instâncias –, também não viveu imune a tais controvérsias.

Com o desenvolvimento do capitalismo, ao longo de todo 
o século XX, a teoria marxista do Estado (extraída a partir do 
conjunto do pensamento marxiano sobre o modo de produção 
capitalista e das suas elaborações políticas) se deparou com 
duas situações. Por um lado, com atualizações importantes 
e necessárias em função das modificações ocorridas no modo 
com que as instituições do Estado se articulam; e, por outro, 
com revisões, releituras e apropriações indevidas que, de modo 
mais ou menos aberto, culminaram com a negação do conteúdo 
essencial da teoria política marxista: a determinação da natu-
reza de classe do Estado.
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A linha tênue entre o necessário e imprescindível esforço 
para apreender as mudanças no Estado e a tentação de ruptura 
com a teoria marxista do Estado não apenas demarcou, no 
campo do marxismo, a luta política entre reformistas e revolu-
cionários como também pôs em tensão uma camada importante 
de militantes, teóricos e intelectuais que, de forma séria, 
procurou atualizar a leitura contemporânea do Estado burguês, 
mas que, em razão da forte pressão imposta pelas mudanças 
do Estado no terreno das aparências, conduziu suas análises em 
direção a formulações tão ambivalentes a ponto de negligenciar 
a determinação da natureza de classe como condição central 
para a análise do aparato estatal. A tese defendida por Robério 
Paulino nos convida a ingressar em uma polêmica dessa espécie. 
Paulino (2010, p. 356) não nega o caráter de classe do Estado, 
uma vez que sustenta ser “um instrumento de opressão das 
classes ricas sobre as classes mais pobres pela força”. Isso, por si 
só já estabelece de início um recorte da polêmica para o interior 
do campo do marxismo.

No entanto, ao sustentar que foi “essencialmente a 
partir da centralização do esforço social coletivo e da retenção 
e aplicação de parte do produto social através do Estado que os 
países [na Idade Moderna] puderam se modernizar, acelerar sua 
industrialização, [...] etc.” (PAULINO, 2010, p. 353-354, comentário 
nosso) e que, em razão disso, “a função de dominação de classe do 
Estado, destacada como essencial pelo marxismo, nem sempre 
foi a principal” (PAULINO, 2010, p. 72, grifo nosso), Robério 
Paulino instiga um debate que nos obriga a pensar a intervenção 
do Estado no desenvolvimento de determinadas condições 
materiais necessárias à melhoria de vida dos trabalhadores e, 
ao mesmo tempo, revisita a questão da natureza de dominação 
como função central do Estado numa sociedade de classes.
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Em que sentido é possível conceber, sob determinadas 
condições, o Estado como um “indutor de desenvolvimento” em 
caráter geral? Isso é possível numa sociedade de classes e nesta 
época histórica do capitalismo monopolista? Como se comporta 
esse “Estado-alavanca” nos países centrais do capitalismo? E nos 
países periféricos? Nas experiências de transição ao socialismo? 
A função de dominação de classe do Estado pode, sob as circuns-
tâncias propícias à indução desse desenvolvimento, perder 
a centralidade e se transformar num elemento “acessório”? 
Quais as consequências políticas dessa tese?

Essas são algumas perguntas que este trabalho tentará ao 
longo do seu desenvolvimento desvendar, destacando a impor-
tância de se procurar investigar as expressões contemporâneas 
do Estado no capitalismo atual e, ao mesmo tempo, posicionan-
do-se de forma fraternalmente crítica à tese de Robério Paulino. 
Essa que levada até o fim pode conduzir a ação organizada das 
massas trabalhadoras a importantes erros estratégicos em 
relação à luta socialista. Apesar disso, faz-se necessário, antes 
de qualquer coisa e ainda que não nos pareça uma polêmica com 
a tese de Robério, destacar o legado do marxismo em relação 
à rejeição categórica da concepção segundo a qual o Estado seria 
o agente da “sociedade como um todo” e do “interesse nacional” 
e no destaque da defesa de que o Estado possui, independente 
de sua forma “democrática” ou não, um conteúdo de classe.
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1 ESTADO: UM COMPLEXO DE 
DOMINAÇÃO DE CLASSE

Um dos grandes méritos do marxismo, além de contribuir 
com o desenvolvimento de uma teoria e de um método de inter-
pretação (e transformação) da realidade, foi o de se debruçar 
sobre os fenômenos sociais reais, sobretudo os que instigam os 
debates mais controversos. Foi assim com o trabalho, a economia 
política e, também, com o Estado. Ficou a cargo de Marx, Engels 
e Lenin o desenvolvimento das elaborações que erguem a compre-
ensão sobre o que é o Estado em sua expressão mais iminente.

É evidente que, como tudo na realidade, o Estado não 
pode ser tomado como algo descolado da história. As suas mani-
festações, particularidades e características são explicadas 
dialeticamente pela dinâmica das relações sociais construídas 
social e historicamente (com centralidade na correlação 
de forças estabelecida no conflito histórico entre as classes 
sociais) e, ao mesmo tempo, influenciadas pelas condições 
da existência material, como determinação decisiva.

Nesse sentido, é consenso que outros pensadores deram 
importantes contribuições posteriores nesse debate, a exemplo 
de Poulantzas, Gramsci etc. Entretanto, em tempo de muitas 
deturpações reformistas às quais algumas elaborações 
marxistas foram vinculadas, retornar à análise do caráter das 
determinações a partir das quais emanam as forças coercitivas 
e coativas que foram estabelecidas pelas relações mercantis 
na estrutura econômica da sociedade nunca é desnecessário, 
uma vez que por mais que modificado de forma profundamente 
complexa (e é preciso se debruçar sobre essas complexificações 
para compreender as tarefas atuais no capitalismo contem-
porâneo), o Estado burguês segue mantendo seus pilares 
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estruturais, sem aniquilar o “germe” da sua natureza consti-
tutiva. É resgatando o processo de produção da vida material 
que se compreende tal natureza.

Com a superação das relações que marcaram o período 
do comunismo primitivo em decorrência da luta pela posse 
do excedente, ergueram-se diversas sociedades de classes e essas 
sociedades não prescindiram de um Estado para garantir suas 
novas ordens sociais. Vieram as sociedades escravista, feudal 
e capitalista, mas em todas elas a presença do Estado é marcante, 
precisamente porque ele é “o produto e a manifestação do caráter 
inconciliável das contradições de classe” (LENIN, 1980, p. 226). 
Isso significa que o desenvolvimento das sociedades ao longo 
do tempo demonstra que o Estado surge a partir do momento 
em que os conflitos entre as classes se tornam insolúveis, não 
mais podendo ser resolvidos por meio de conciliação.

Os Estados na Antiguidade se ergueram diante da ruína 
do comunismo primitivo quando determinado setor social 
se organizou para subjugar à base da coerção aqueles que 
seriam transformados em classes dominadas, apoderando-se 
então do excedente e dos meios sociais de produção da vida 
material. Da mesma forma, o regime feudal só se consolidou 
quando os nobres postulantes a senhores feudais dividiram 
os camponeses – prometendo-lhes uma vida melhor a partir 
da servidão – e, ao mesmo tempo, derrotaram os revoltosos 
de maneira sangrenta consolidando uma ferramenta política 
de dominação que pudesse manter essa nova ordem.

Esses processos de transição entre as diferentes forma-
ções sociais e, por conseguinte, os surgimentos de novos 
poderes organizados cuja existência se funda no asseguramento 
da nova ordem social imposta pela classe em ascendência, não 
se expressam de outra maneira senão como o reflexo ulterior 
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da impossibilidade de conciliação dos antagonismos entre as 
classes em um determinado momento histórico. A história 
da humanidade pós-comunismo primitivo ensinou essa lição. 
Quando os conflitos de classe se acirram ao limite, esses 
determinam uma luta sangrenta entre essas classes e dessa 
luta decorre uma classe vitoriosa, surgindo então a necessidade 
de instituir um poder organizado que não apenas legitime essa 
supremacia sobre a(s) outra(s) classe(s), mas que exerça o poder 
da forma mais “natural” possível, evitando que tal choque de 
interesses – próprio de uma sociedade dividida em classes – não 
evolua para um confronto físico de proporções intermináveis.

Esse poder organizado, composto por instrumentos 
coercitivos (exército permanente, polícia etc.) e ideológicos 
(escolas, universidades etc.) é o Estado. O fato de somente existir 
o Estado como fruto desses conflitos confirma a impossibilidade 
de conciliação entre as classes, de modo que é a partir (e por 
força) dessa impossibilidade que essas classes se veem obrigadas 
a travar uma luta de morte entre si, até que uma delas imponha 
o seu interesse sobre as demais.

O Estado é, portanto, como definição mais geral, a 
expressão e o resultado dos antagonismos históricos inconcili-
áveis de classe (a luta pela posse de território, matérias-primas, 
meios de produção etc.), que não podendo ser resolvidos senão 
em base à força, impõem a necessidade de um poder estatal, 
produto político da supremacia de uma classe sobre a(s) outra(s) 
e, ao mesmo tempo, meio através do qual essa mesma classe que 
detém o poder passa a exercer a sua dominação.

Friedrich Engels (2002, p. 203-204), filósofo cujo pensa-
mento e legado são de notável importância na escola marxista, 
ratifica de modo categórico o caráter trans-histórico do Estado 
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ao contextualizar o exemplo do aparato estatal da Grécia 
Antiga, fundado no modo de produção escravista:

O Estado não é, pois, de modo algum, um poder que se impôs 

à sociedade de fora para dentro; tampouco é ‘a realidade 

da idéia moral’, nem ‘a imagem e a realidade da razão’ [...]. 

É antes um produto da sociedade, quando esta chega a um 

determinado grau de desenvolvimento; é a confissão de que 

essa sociedade se enredou numa irremediável contradição 

com ela própria e está dividida por antagonismos irrecon-

ciliáveis que não consegue conjurar. Mas para que esses 

antagonismos, essas classes com interesses econômicos 

colidentes não se devorem e não consumam a sociedade numa 

luta estéril, faz-se necessário um poder colocado aparente-

mente por cima da sociedade, chamado a amortecer o choque 

e a mantê-lo dentro dos limites da ‘ordem’. Este poder, nascido 

da sociedade, mas posto acima dela se distanciando cada vez 

mais, é o Estado.

[...] o Estado caracteriza-se, em primeiro lugar, pelo agrupa-

mento dos seus súditos de acordo com uma divisão territorial.

[...]

O segundo traço característico é a instituição de uma força 

pública, que já não mais se identifica com o povo em armas. 

A necessidade dessa força pública especial deriva da divisão da 

sociedade em classes, que impossibilita qualquer organização 

armada espontânea da população. Os escravos integravam, 

também, a população; os 90 000 cidadãos de Atenas só cons-

tituíam uma classe privilegiada em confronto com os 365.000 

escravos. O exército popular da democracia ateniense era uma 

força pública aristocrática contra os escravos, que mantinha 

submissos; todavia, para manter a ordem entre os cidadãos, 
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foi preciso também criar uma força de polícia, como falamos 

anteriormente. Esta força pública existe em todo Estado; 

é formada não só de homens armados como, ainda, de aces-

sórios materiais, os cárceres e as instituições coercitivas 

de todo gênero [...].

A compreensão engelsiana de Estado se mostra bastante 
clara quando se recorre ao método de Marx – remontando 
o processo histórico de produção da existência humana – ao 
longo do exame das sociedades escravistas e feudais, afinal, 
as características explícitas de dominação e a rigidez estamental 
dessas formas sociais são suficientes para demonstrar tal ideia.

Já sobre o Estado burguês, o Estado do modo de produção 
capitalista, ainda paira uma cortina de fumaça que teima 
em encobrir seu caráter de classe. Do mesmo modo que 
o trabalho assalariado “livre” esconde a natureza explora-
tória do capitalismo, ocultando que o contrato de trabalho 
não é verdadeiramente livre porque os trabalhadores estão 
privados dos meios sociais de produção, o Estado burguês 
também esconde a sua natureza de classe por trás da cortina 
da tripartição dos poderes, do sufrágio, do regime representa-
tivo republicano etc. Essa confusão também é desfeita a partir 
da explicação materialista da história.

Ora, tal qual qualquer outro processo de transição 
para uma nova forma social, a Revolução Burguesa só conse-
guiu derrubar o absolutismo e instituir o chamado “Estado 
Moderno” após decapitar os monarcas que controlavam 
o Estado Absolutista e sustentavam o feudalismo. O modo de 
produção feudal, mesmo em franco declínio, só foi sepultado 
após a tomada do poder por parte de uma classe ascendente 
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(a burguesia) e quando essa classe destruiu as formas feudais 
de Estado que ainda sustentavam a ordem social até ali vigente.

Isso ocorreu precisamente porque o Estado no feuda-
lismo, antes de qualquer coisa, nunca deixou de ser um poder 
organizado das classes dominantes, cujo objetivo era manter 
as relações de exploração sobre as demais classes. O fato das 
relações na base econômica da sociedade já demonstrarem 
decrepitude só apressou a tarefa da burguesia em destruir 
as relações existentes, mas essa não se concluiu enquanto 
a classe ascendente não destruiu a máquina estatal feudal. 
A máquina de opressão do Estado continua a existir até ser 
destruída por outra classe, por uma razão histórica: a classe 
que detém o poder não abre mão de sua dominação, na medida 
em que isso seria se autoaniquilar enquanto classe.

A burguesia – com o apoio de amplas massas trabalha-
doras – destruiu o Estado no feudalismo de modo violento, 
revolucionário, mas, assim como não tornou coletivos os meios 
de produção – o que lhe possibilitou explorar a força de trabalho 
dos trabalhadores e ampliar seu poderio econômico –, também 
não ergueu um aparato estatal social, mas um Estado conforme 
sua imagem e semelhança, e que correspondia à manutenção 
dos seus próprios interesses. Assim como o capitalismo é um 
modo de produção no qual o trabalho é social, mas a apropriação 
é privada, o Estado erguido pela Revolução Burguesa não é outra 
coisa senão a superestrutura política erguida sobre essa base 
econômica e, ao mesmo tempo, mantenedora da forma social 
cuja infraestrutura e suas contradições de classe por ela mesma 
engendradas lhe deram origem.

Por isso, o Estado no capitalismo representa o conjunto 
de estruturas de poder que legitimam e sustentam a supremacia 
da burguesia. Marx e Engels expressavam sinteticamente esse 
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entendimento, ao analisar o caráter de classe do Estado na época 
da dominação burguesa:

Classe oprimida pela nobreza feudal, associação armada 

administrando-se a si própria na comuna; [...] depois, 

no período manufatureiro, servindo a monarquia semifeudal 

[...] — a burguesia, desde o estabelecimento da indústria 

moderna e do mercado mundial, conquistou finalmente 

a soberania política no Estado representativo moderno. 

O Governo do Estado moderno é apenas um comitê para 

gerir os negócios comuns de toda a burguesia. (MARX; 

ENGELS, 2003, p. 28, grifo nosso)

Ocorre que – de modo muito mais desenvolvido que 
nos modos de produção escravista e feudal – o Estado no 
capitalismo possui instrumentos coercitivos e, sobretudo, 
instrumentos ideológicos profundamente eficientes na tarefa 
de esconder o antagonismo de classes. Afinal, o objetivo 
do Estado não é somente ter “os operários na conta de bestas 
de carga; é preciso que este gado trabalhe, mas não dê coices. 
É necessário, pois, não só espancá-lo e fuzilá-lo, assim que ele dê 
coices, como também domesticá-lo, dominá-lo [...]” (BUCKARIN; 
PREOBRAZHENSKI, 1980, p. 23). Quer dizer, é preciso garantir 
que a burguesia continue detendo os meios sociais de produção 
e, a partir da propriedade privada, siga extraindo mais-valia 
da classe trabalhadora. Para tanto, ficou para o Estado burguês, 
em permanente vigília, não só a responsabilidade de coibir, 
mas também a de evitar que os trabalhadores descubram 
o “segredo” do capitalismo e se revoltem contra a ordem social.

O Estado burguês incorporou, portanto, as mesmas insti-
tuições coercitivas dos antigos Estados (exércitos, tribunais etc.),  
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cujo papel é assegurar a solidez das relações de produção 
na sociedade, reprimindo eventuais revoltas e “desordens” 
dos escravos modernos (os operários). Mas não apenas isso. 
No Estado da burguesia desenvolveram-se instituições – nota-
damente como resultado de conquistas relacionadas à luta 
de classes – cujo objetivo é o de subverter a socialização polí-
tica em formas de dominar os cérebros da classe explorada, 
fazendo-a crer que as atuais relações de exploração existentes 
sejam apenas uma manifestação “natural” da qual a sociedade 
não pode prescindir.

É por meio desses instrumentos que os valores e os 
interesses da burguesia deixam de ser de uma classe e passam 
a aparecer como se fossem “universais”, fruto de um “consenso 
social” acima dos interesses das classes. A existência desse 
aparato opressor com profunda capacidade ideológica é o que 
faz com que os trabalhadores não saibam que vivem numa 
escravidão moderna e, na medida em que saibam, receiem 
em questioná-la.

Marx e Engels caracterizaram Ideologia1 como a falsa 
consciência resultante da divisão do trabalho frente às relações 
de produção e de troca na sociedade. A divisão do trabalho 
e as relações de produção e troca no capitalismo engendram 
conflitos e contradições insolúveis de classe, motivo pelo 
qual é extremamente importante para a burguesia difundir 
como Ideologia o seu conjunto de ideias e interesses por meio 

1 Ideologia (grafia maiúscula) é aqui utilizada como convenção nossa para 
diferenciar a ideologia como “falsa consciência” e “interesse de classe 
transformado em universal e senso comum”, apresentada na Ideologia Alemã; 
e a ideologia como conjunto de ideias vinculado a um interesse de classe 
(proposição desenvolvida por Lenin).
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dos quais é possível manter os trabalhadores assalariados 
aceitando pacificamente tais relações.

Assim, a Ideologia se expressa enquanto um conjunto 
de ideias da classe dominante transformadas em “universais”, 
o que só é possível quando da sua vitória social em uma época 
histórica da luta de classes, momento em que o Estado se ergue. 
Os instrumentos ideológicos são, portanto, as instituições que 
difundem, propagam essas ideias de modo a torná-las “senso 
comum” e, por conseguinte, impõem-se enquanto “mediadores 
imparciais” dos conflitos de classe.

Marx e Engels (1989, p. 46-48, grifo nosso) demonstram 
o papel ideológico do Estado – em continuidade à teoria 
da Ideologia como uma forma de dominação de classe – ao 
demonstrarem que essa Ideologia tem por objetivo manter os 
interesses da classe dominante como se esses representassem 
o interesse coletivo da sociedade:

[...] com a divisão do trabalho é dada ao mesmo tempo 

a contradição entre o interesse do indivíduo ou da família 

singulares e o interesse coletivo de todos os indivíduos que se 

relacionam entre si; e, com efeito, este interesse coletivo não 

existe apenas na representação, como ‘interesse geral’, mas se 

apresenta, antes de mais nada, na realidade, como a depen-

dência recíproca de indivíduos entre os quais o trabalho está 

dividido. [...] É justamente desta contradição entre o interesse 

particular e o interesse coletivo que o interesse coletivo toma, 

na qualidade de Estado, uma forma autônoma, separada dos 

reais interesses particulares e gerais e, ao mesmo tempo, 

na qualidade de uma coletividade ilusória, mas sempre 

sobre a base real dos laços existentes em cada conglomerado 

familiar e tribal – tais como, laços de sangue, linguagem,  
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divisão do trabalho em maior escala e outros interesses – e 

sobretudo, como desenvolveremos mais adiante, baseada 

nas classes, já condicionadas pela divisão do trabalho, que se 

isolam em cada um destes conglomerados humanos e entre as 

quais há uma que domina todas as outras. Segue-se que todas 

as lutas no interior do Estado, a luta entre a democracia, 

a aristocracia e a monarquia, a luta pelo direito do voto, 

etc., etc. são apenas formas ilusórias nas quais se desen-

rolam lutas reais entre as diferentes classes. [...]; segue-se, 

além disso, que toda classe que aspira à dominação, mesmo 

que essa dominação, como no caso do proletariado, exija 

a superação de toda a antiga forma de sociedade e de domi-

nação em geral, deve conquistar primeiro o poder político, 

para apresentar seu interesse como interesse geral [...].

A partir desse entendimento é que Marx e Engels conce- 
bem a Ideologia como um conjunto de ideias encarregadas 
de ocultar as divisões de classe e, portanto, que age no sentido 
manter a ordem social sem a utilização aberta da força coerci-
tiva em todos os momentos.

É compreendendo a concepção de Ideologia que se des- 
fazem as falsas consciências em relação ao véu democrático 
do Estado burguês moderno. A tripartição dos poderes e o regime 
de “democracia republicana” – ainda que sejam conquistas 
importantes arrancadas pela força da luta de classes – não 
rompem com a estrutura do Estado na sua concepção marxista, 
mas tratam apenas de encobrir o seu caráter de opressão 
de classe na medida em que propagandeiam um “controle social” 
sobre o aparato estatal que não se concretiza em essência.

Embora sendo o Estado dividido entre Executivo, 
Legislativo e Judiciário, e ainda que a sociedade – de maioria 
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notável da classe trabalhadora – tenha a possibilidade de esco-
lher seus representantes por meio do sufrágio, todo o processo 
de escolha dos legisladores e dos governos executivos é mantido 
sob o controle da própria burguesia, na medida em que foi ela 
a edificar um Estado conforme seus interesses. Mas não apenas 
isso. Uma vez que o Estado é um poder organizado controlado 
pela classe social que detém a propriedade privada dos meios de 
produção – e, por conseguinte, o poder econômico da sociedade 
–, essa mesma classe social (a burguesia) detém, igualmente, 
não só todo o controle dos processos de representação, mas, 
sobretudo, o capital necessário para garantir que o seu projeto 
seja sempre vitorioso.

Por mais que seja “possível” para os trabalhadores 
elegerem seus representantes ao Estado, a burguesia sempre 
estará em vantagem nos marcos da sua própria “democracia”, 
pois o processo de representação não altera a localização dos 
sujeitos sociais dentro do modo de produção. Isso é, os traba-
lhadores seguem vendendo sua força de trabalho e a burguesia 
continua acumulando por meio da exploração alheia, indepen-
dente do resultado dos processos eleitorais.

Além disso, se seu poder econômico e seu controle 
das instituições ideológicas “falharem” durante o processo 
de representação, resta ainda à burguesia o domínio da estru-
tura estatal política, coativa e coercitiva que foi criada não 
para conceber mudanças estruturais e profundas na sociedade, 
mas para mantê-las inalteradas. Esses são os motivos pelos quais 
os processos de representação como o sufrágio e a “democracia 
republicana” não somente não possibilitam a transformação 
profunda da base econômica, como também não são capazes 
de alterar o caráter de classe do Estado.
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Sem pôr fim à condição de explorados imposta aos traba-
lhadores – que precisam vender sua força de trabalho durante 
toda a vida para garantir a sua subsistência –, esses também 
não podem assumir para si o papel de sujeitos políticos plenos; 
do mesmo modo que sem tirar das mãos da burguesia o controle 
das instituições que regulam e definem o processo de partici-
pação, a pretensa “democracia” do regime continua repleta 
de restrições determinadas pela classe dominante. Um Estado 
“democrático” pode, portanto, ser reformado; mas essas reformas 
não mudam a estrutura social vigente nem rompem as relações 
de poder existentes precisamente porque o Estado é produto 
dessa mesma estrutura social e de suas relações sociais entre as 
classes, historicamente estabelecidas em conflito.

Essa é a razão pela qual Lenin (1980, p. 281, grifo do autor), 
resgatando o pensamento de Marx, procurou demonstrar que 
os institutos democráticos do Estado burguês não são somente 
insuficientes à transformação social, mas uma verdadeira 
Ideologia cujo objetivo é o de criar falsas expectativas na classe 
trabalhadora, como a de que é possível uma “democracia cada 
vez maior” no Estado:

Na sociedade capitalista, nas condições do seu desen-

volvimento mais favorável, temos um democratismo 

mais ou menos completo na república democrática. Mas 

este democratismo está sempre comprimido nos limites 

estreitos da exploração capitalista e, por isso, permanece 

sempre, em essência, um democratismo para a minoria [...]. 

[...] Os escravos assalariados atuais, devido às condições 

da exploração capitalista, permanecem tão esmagados pela 

necessidade e pela miséria que ‘não estão para democracias’, 

‘não estão para políticas’, que, no curso habitual, pacífico, 
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dos acontecimentos, a maioria da população está afastada 

da participação na vida político-social.

[...]

Democracia para uma insignificante minoria, democracia 

para os ricos, tal é o democratismo na sociedade capitalista. 

Se se observar de mais perto o mecanismo da democracia 

capitalista, veremos por todo o lado, tanto nos ‘pequenos’ 

(pretensamente pequenos) pormenores do direito eleitoral 

(censo de residência, exclusão das mulheres, etc.) como na 

técnica das instituições representativas, como nos obstáculos 

efetivos ao direito de reunião (os edifícios públicos não são 

para ‘miseráveis’!), como na organização puramente capita-

lista da imprensa diária, etc., etc. – veremos restrições e mais 

restrições ao democratismo. [...]

Marx apreendeu magnificamente esta essência da demo-

cracia capitalista ao dizer na sua análise da experiência na 

Comuna: autoriza-se os oprimidos a decidir uma vez de tantos 

em tantos anos qual precisamente dos representantes da 

classe opressora os representará e reprimirá no parlamento!

Sendo assim, o que é importante, portanto, na elabo-
ração marxista, é o entendimento de que qualquer sociedade 
de classes necessita de um Estado para garantir a supremacia 
da classe dominante sobre as demais. Por conseguinte, qualquer 
forma de Estado que conceba a propriedade privada sobre os 
meios sociais de produção e a exclusividade de dominação 
sobre o capital, por mais “democrático” que seja, é em última 
instância um instrumento de opressão nas mãos da classe 
detentora dessa propriedade e desse capital.

Assim, o Estado burguês não é outra coisa senão um 
complexo com natureza de classe que, nas mãos da burguesia, 
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serve para manter incólume a submissão da classe trabalha-
dora. A existência do sufrágio, do parlamento ou de qualquer 
outra dessas formas político-ideológicas – ainda que sejam um 
gigantesco progresso frente ao regime feudal ou escravocrata 
– não modifica a essência do Estado na medida em que o capital, 
de posse de apenas uma classe, domina toda a sociedade.

A necessidade constante de analisar as particularidades 
em movimento do Estado no capitalismo contemporâneo – para 
melhor compreendê-lo e extrair da realidade dinâmica as 
tarefas da classe trabalhadora na atualidade não pode se impor 
como uma revisão dessa lição histórica, mas como uma contri-
buição para pensar como a existência de uma natureza de classe 
no Estado se complexifica manifestando-se de múltiplas formas, 
tal qual pensou Gramsci. Em tempos de exaltação pós-moderna, 
de negação da possibilidade de compreender – diante de tanta 
complexidade – a natureza das coisas, os conselhos de Engels 
sobre o Estado se mostram hoje mais válidos e atuais que nunca: 
“[...] o Estado não é mais do que uma máquina para a opressão 
de uma classe por outra, tanto na República democrática como 
sob a monarquia” (ENGELS, 1981, p. 51).

O pensamento marxiano, ao contrário da sedução 
reformista, parte dessa verdade – que não é nem impressio-
nista, nem dogmática, mas fundada em uma rigorosa análise 
trans-histórica – para daí entender as particularidades engen-
dradas pelo movimento das determinações histórico-sociais. 
Utilizar tais particularidades e a complexificação do Estado 
para dissolver a sua natureza, em nome de um suposto esforço 
dialético, é negar que a realidade é dinâmica e que sobre ela 
atuam forças e tendências em constante luta, mas que nessa 
luta há sempre tendências e forças mais decisivas que cedem 
sua natureza ao objeto.
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Essa é a razão pela qual o Estado, com todas as modi-
ficações nele operadas, não modifica sua natureza, exceto 
mediante à destruição de seus fundamentos e, portanto, dele 
próprio, para dar lugar a outro. Negar isso é negar ao próprio 
marxismo, como fizeram as variantes reformistas deturpa-
doras de Gramsci, que promoveram verdadeiras mutações em 
conceitos caros ao pensamento gramsciano, dentre eles o de 
Estado ampliado, a partir de uma tese de perda da natureza 
de classe que lhe foi abertamente introduzida.

Esclarecida a posição do marxismo com relação à natureza 
de classe Estado, parece clara a definição do aparato estatal 
como um complexo dotado de função política de dominação. Mas 
esse seria o único papel do Estado? Aqui se começa a adentrar 
na polêmica com a tese de Robério Paulino que sustenta o Estado 
como “alavanca”, como um “indutor” de desenvolvimento.

Ainda que seja incontroverso reconhecer a possibilidade 
do Estado cumprir um papel em relação ao desenvolvimento 
econômico, é fundamental destacar que tipo de desenvol-
vimento seria esse (a serviço de que e de quem), como esse 
processo se daria na prática (sob que condições objetivas 
e mediado por quais características o Estado poderia assumir 
esse papel) e se isso pode implicar, em algum momento, na perda 
da centralidade da sua função de dominação de classe. É o que 
será desenvolvido a seguir.
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2 ESTADO DE CLASSE x “ESTADO-ALAVANCA”:  
UM PROBLEMA DE ANÁLISE 
MARXISTA EM SUA TOTALIDADE

2.1 Pode o Estado ser um “indutor de 
desenvolvimento” em caráter geral?

A tese do “Estado-Alavanca” defendida por Robério 
Paulino não é oriunda de uma mera vontade arbitrária. De fato, 
ainda que nos posicionemos de modo crítico a essa elaboração, 
o que motiva a existência dessa formulação se assenta em 
elementos muito concretos da realidade: o Estado no capita-
lismo – que como tudo está sujeito às modificações operadas 
pela relação de forças entre as classes – de fato sofreu uma 
socialização da política e, em diversos momentos da história, 
assumiu para si a função de desenvolver infraestrutura neces-
sária ao “progresso” econômico e social.

No tocante à infraestrutura, isso pode ser identificado se 
tomarmos a análise do papel estatal inclusive na urbanização 
das cidades durante a Revolução Industrial. Embora oferecendo 
condições de vida muito precárias à classe operária que se 
multiplicava à época, é inegável que o Estado foi protagonista 
na massificação de novas invenções que, a posteriori, seriam 
estendidas para uma utilização em larga escala, como a energia 
elétrica, o transporte ferroviário etc.

Também é possível identificar uma intervenção do 
Estado na reconstrução dos territórios devastados pela 
Segunda Guerra Mundial, provendo a retomada do espaço 
urbano e, portanto, da vida social em vários países. O Estado 
de Bem-Estar Social, como exemplo de provimento de serviços 
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públicos universalizados, também poderia ser lembrado como 
um exemplo do Estado a serviço do “desenvolvimento”, tanto 
econômico-social como político.

Contudo, antes mesmo de entrar nas razões sócio-histó-
ricas pelas quais o Estado pode vir a assumir esse tipo de papel 
e se isso reposiciona ou reforça a questão da sua natureza de 
classe, faz-se necessário investigar que tipo de “desenvolvi-
mento” está se fazendo referência. Como o marxismo encara 
a questão do “desenvolvimento”? Pode uma análise marxista 
conceber a existência de um “desenvolvimento” em caráter 
geral, uma ação civilizatória que assuma características 
universais, de benefício comum a todos? Essa não é uma 
questão menor. Vejamos o que diz Marx (1975, p. 6, grifo nosso) 
a respeito, no prefácio à primeira edição de O Capital:

Minha concepção do desenvolvimento da formação econômi-

co-social como um processo histórico-natural exclui, mais 

do que qualquer outra, a responsabilidade do indivíduo 

por relações, das quais ele continua sendo, socialmente, 

criatura, por mais que subjetivamente, se julgue acima delas.

Essa afirmação categórica de Marx nos deixa algumas 
lições metodológicas muito valiosas: a) que, para Marx, 
a concepção de desenvolvimento em uma formação social 
(no caso, o capitalismo) não é inata, mas totalmente imbricada 
numa processualidade histórica; b) que não se pode identi-
ficar as determinantes do desenvolvimento capitalista sem 
apreender as leis gerais do movimento dessa sociedade e sem 
conhecer as condições concretas de manifestação dessas leis em 
um determinado momento histórico, sob pena de atribuirmos 
à criatura (socialmente falando) a condição de criadora dessas 



O ESTADO NO CAPITALISMO:  
AS PARTICULARIDADES CONTEMPORÂNEAS ALTERARAM SUA ESSÊNCIA?

Juary Chagas

98

relações de desenvolvimento. Isso significa, em primeiro lugar, 
que a concepção de “desenvolvimento” em sentido geral, não 
tem lugar no marxismo. É evidente – e não há como discordar 
disso – que diversas expressões de desenvolvimento capitalista 
podem, em determinadas circunstâncias, estender benefícios 
para além daquilo que é funcional ao capital.

Por exemplo, quando um Estado no capitalismo investe 
parte dos seus recursos no progresso da medicina para erra-
dicar uma epidemia grave. Embora essa seja uma ação que vise, 
necessariamente, evitar que essa epidemia – na medida em 
que pode afetar o conjunto dos trabalhadores – implique em 
contração da capacidade de trabalho, queda na produtividade e, 
consequentemente, na retração do mecanismo de acumulação; 
é claro que os trabalhadores se beneficiam disso, pois terão mais 
chances de não adoecer. Entretanto, o critério que determina 
a dinâmica desse exemplo de desenvolvimento capitalista, assim 
como outros nas suas mais variadas expressões, não é o caráter 
ampliado de um benefício social. Independentemente das conse-
quências das leis gerais e de suas condições concretas (sejam 
elas prejudiciais ou benéficas, em determinado momento), 
o que importa para a análise do desenvolvimento capitalista em si 
é saber se o funcionamento do capitalismo se dá de modo mais 
ou menos adequado à lógica interna do capital. É isso o que 
determina qual a tendência do desenvolvimento, se assume 
caráter anticapitalista ou funcional ao capital.

Compreender isso é muito importante, uma vez que 
falar em Estado como “indutor de desenvolvimento”, no marco 
de uma sociedade capitalista e de Estado burguês, conduz 
a uma formulação ambivalente que não ajuda a decifrar 
o papel do Estado num tempo presente marcado por um pode-
roso controle do capital financeiro sobre os Estados e ainda 
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obscurece as verdadeiras condições nas quais o Estado pode, 
em determinadas circunstâncias, assumir dinâmicas de desen-
volvimento não em geral, mas vinculadas a uma tendência pró 
ou anticapitalista. O Estado, como superestrutura política que 
se ergue em uma determinada estrutura material das relações 
de produção como resultado das contradições estabelecidas 
nessas relações em uma dinâmica histórica, é claramente 
uma criatura da sociedade de classes. O Estado burguês, por 
conseguinte, é também uma criatura do modo de produção 
capitalista e, por isso, não pode “induzir o desenvolvimento” 
mediante apenas a sua simples “vontade”.

O modo como o Estado induz o desenvolvimento e como 
materializa isso em tendência funcional ao capital (ainda que 
por contradições internas permita extensão de direitos, serviços, 
infraestrutura etc.) ou em tendência anticapitalista, é deter-
minada não por uma característica “indutora” que lhe seria 
inerente, mas centralmente pela síntese de sua natureza adqui-
rida no processo histórico e pelo modo como os antagonismos 
da luta de classes incidem no aparelho estatal, sugerindo-lhe as 
demandas provenientes do resultado desse jogo de forças em 
dado momento. Isso significa que as condições – processualidade 
histórica e determinações concretas da manifestação das leis 
gerais do movimento do capital – que determinam como será 
essa indução do Estado no desenvolvimento de uma formação 
social, sintetizam-se precisamente no caráter de classe desse 
Estado e na correlação de forças da luta de classes.

Sendo o Estado burguês (a exemplo do que ocorre no 
capitalismo contemporâneo), a sua própria natureza lhe impele 
uma determinação concreta de indução de desenvolvimento 
funcional ao capital, ainda que isso traga algum benefício 
estendido à sociedade – em caráter sempre diminuto em relação 
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ao interesse do capital, evidentemente. Cabe à luta de classes 
(o que em última instância define a tendência dos eventos histó-
ricos) e à correlação de forças estabelecida em um determinado 
momento propício a essa indução estabelecer as condições mais 
ou menos favoráveis aos interesses das classes em luta. É equi-
vocado, portanto, do ponto de vista marxista, falar em Estado 
como “indutor de desenvolvimento” num caráter geral, sem 
que essa “vontade” seja caracterizada em função da dinâmica 
de funcionamento da sociedade capitalista e das condições 
concretamente estabelecidas dessa manifestação.

Um Estado pode induzir o desenvolvimento subordi-
nando sua ação a uma dinâmica totalmente funcional ao capital 
e, ainda assim, promover certo tipo de “melhorias” sociais. É um 
fato. Apesar disso, mediante tal situação, qual o sentido em 
afirmar que esse Estado é um “indutor de desenvolvimento” em 
caráter geral se isso não fará outra coisa senão ajudar a ocultar 
justamente a sua natureza, as leis históricas que regem seu 
funcionamento e as condições reais que justificam sua indução?

Além de sugerir uma política na qual, sendo um “indutor 
de desenvolvimento” em geral, seria possível “pressionar” 
o Estado para “promover desenvolvimento” em benefício das 
classes exploradas sem que seja necessário lutar contra sua estru-
tura de classe (o que na prática limitaria a estratégia socialista 
a um horizonte de meras reformas), essa noção desemboca ainda 
em outro problema, do ponto de vista do método: seu conteúdo 
se volta para uma análise da ação do Estado como objeto no 
terreno das aparências, sem penetrar na essência das razões que 
determinam o seu movimento. Tem-se, portanto, um problema, 
de análise marxista no que diz respeito à noção de totalidade, 
surgido já na própria apresentação do “Estado-Alavanca” caso 
seja apresentado como “indutor de desenvolvimento” em geral, 
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que ganha contornos ainda mais dramáticos na afirmação de que 
a função de dominação de classe (embora mantido o destaque de 
que ela não desaparece) deixaria de ter centralidade, sobretudo 
em situações nas quais não se apresentam rupturas históricas 
agudas com nos pilares estruturais do aparato estatal.

Procuraremos, a seguir, desenvolver melhor as situações 
históricas apresentadas por Robério Paulino como momentos 
em que o Estado assumiria um papel de indução tão determi-
nante, a ponto de secundarizar o seu papel de dominação que 
é inerente à sua natureza de classe; para demonstrar justa-
mente o inverso: que nessas circunstâncias a natureza de classe 
do Estado não apenas permaneceu como central, como também 
foi justamente a sua função de dominação – como resultado 
das relações sociais submetidas ao processo histórico – que 
ajudou produzir as condições de existência para cada um dos 
tipos de desenvolvimento apresentados.

2.2 O desenvolvimento do capitalismo concorrencial 
e em sua fase superior: centralidade da dominação, 
da Revolução Industrial ao imperialismo

A ação do Estado na indução do desenvolvimento capi-
talista – considerando todas as observações feitas em relação 
ao perigo teórico e político de considerar isso um desenvolvi-
mento “em geral” – gerou implicações objetivas no provimento 
de benefícios sociais, inclusive em épocas não recentes. 
Conforme sublinha o próprio Robério Paulino (2010, p. 351):
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Os países que se viam atrasados ou que queriam se adiantar 

em relações às demais nações sempre usaram o Estado 

nacional como alavanca de aceleração do desenvolvimento. 

Nos séculos XVI, XVII e XVIII, os países da Europa Atlântica 

que saíram na frente no assentamento da economia-mundo 

a partir das grandes navegações – Espanha, Portugal, 

Inglaterra, França e Holanda – o puderam fazer exatamente 

por terem precocemente constituído Estados nacionais [...].

Essa é uma afirmação historiográfica correta. No ent- 
anto, seria ela suficiente para sugerir que tais funções, nessas 
circunstâncias históricas, sobrevalorizam-se a ponto de ganhar 
centralidade em relação ao papel de dominação de classe 
do Estado?

Isso, que na verdade é o centro nevrálgico da polêmica 
com Robério, não pode ser desvendado apenas analisando 
o tamanho da “preocupação” e do “esforço” realizado pelo 
Estado para responder a tais demandas naquelas situações. 
Todavia, somente mediante um resgate do método marxista: 
investigando o conjunto das relações sociais atravessadas 
pela luta de classes e a dinâmica histórica estabelecida nessas 
situações como força motriz das circunstâncias que produziram 
as condições para essa intervenção estatal.

Se tomarmos como exemplo a intensificação da inter-
venção estatal no processo de modernização e urbanização 
das cidades durante a Revolução Industrial, percebe-se que 
a indução estatal ao desenvolvimento capitalista – longe 
de afastar a centralidade da função de dominação – esteve total-
mente imbricada e subordinada à natureza de classe burguesa 
do Estado, como resultado da correlação de forças estabele-
cida na situação da luta de classes em uma época histórica.  
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No início do século XVIII, o capitalismo vivia sua fase ascen-
dente, marcada por um longo ciclo de acumulação. E embora 
a teoria liberal do Estado mínimo tenha ganhado força no 
terreno ideológico, a prática dos Estados seguia sendo marcada 
por diversos tipos de intervenção.

A Inglaterra, que era o principal centro da economia 
à época (e, portanto, a que mais induziu desenvolvimento 
capitalista), foi a prova disso. Não houve uma única iniciativa 
política, econômica, militar ou diplomática britânica que não 
tivesse objetivos predominantemente funcionais ao capital. 
As encomendas militares e expansionistas do Estado britânico 
constituíram em fator decisivo de estímulo ao investimento 
no progresso técnico e tecnológico. Tais progressos e inova-
ções, cujos benefícios se estenderiam mais adiante em alguma 
medida para o conjunto da vida social, ao mesmo tempo em que 
expressam conquistas do progresso humano, jamais poderiam 
ser concebidos separados da processualidade histórica: o libera-
lismo interno dos países capitalistas centrais estava fortemente 
combinado com ações colonialistas-mercantilistas.

Os lucros oriundos da intervenção colonial, como desígnio 
da acumulação estabelecida fora do processo produtivo (cujo 
fluxo desemboca na apropriação da mais-valia por parte 
da burguesia), constituía-se em elemento central do poder 
de indução desenvolvimentista dos Estados. Desse modo, os capi-
tais dos Estados europeus que serviram para induzir algum tipo 
de desenvolvimento eram, na verdade, constituídos com base 
na força política e militar (coercitiva e de classe) desses Estados, 
que conseguiram – a partir da forte acumulação mediante saques 
às colônias – não apenas financiar a indústria ali nascente, 
como prover condições materiais à sua expansão que, de algum 
modo, estenderam benefícios sociais ao conjunto da sociedade. 
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Não há, portanto, como falar em “perda de centralidade” 
da função de dominação estatal, principalmente porque foi 
a partir dela que os Estados obtiveram condições materiais para 
promover tais induções. Nesse contexto, a natureza de classe do 
Estado não apenas segue existindo, como é função determinante 
para a indução do desenvolvimento capitalista, e não o inverso.

Além disso, é preciso ter claro que mesmo no curso 
da intervenção estatal quando o Estado promove algum tipo 
de indução, ainda que possa estender benefícios sociais de modo 
mais amplo, sua intervenção sempre corresponde – de maneira 
mais ou menos abstrata – a uma intencionalidade influenciada 
pela orientação de classe e pela correlação de forças estabe-
lecida no antagonismo burguesia x classe trabalhadora. Isso 
se dá, de modo que mesmo quando determinados benefícios 
de tal intervenção conseguem ser ampliados para a vida 
social, esses não conseguem ultrapassar o marco estabelecido 
pelos obstáculos impostos por essa síntese entre conjuntura 
e aspectos estruturais, tornando-os limitados em relação aos 
reflexos da indução que alimentam o curso da lógica inerente 
ao desenvolvimento do capital.

Portanto, ao mesmo tempo em que é correto dizer que os 
Estados modernos também cumpriram uma função essencial 
para o desenvolvimento das nações e na competição entre 
elas (especialmente depois da segunda metade do século XIX), 
essa afirmação também não pode ser separada do conjunto 
de elementos que igualmente criaram as condições favoráveis 
para que o Estado pudesse cumprir uma determinada função 
de desenvolvimento e direcionar sua intervenção – em decor-
rência da natureza de classe que lhe é própria e da correlação 
de forças estabelecida historicamente – para prover demandas 
mais ou menos sintonizadas com os interesses capitalistas.  
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Engels ([1980], p. 150-157, grifo nosso), ao tratar do problema da 
habitação dos trabalhadores operários na Europa do século XIX, 
deixa muito claro que essa função de desenvolvimento promo-
vida pelo Estado (mesmo na época do capitalismo concorrencial, 
em sua fase ascendente), longe de assumir qualquer centralidade, 
estava totalmente subordinada às características estruturais e 
históricas que determinam sua natureza de dominação de classe:

O capital (isso está definitivamente estabelecido) não quer 

suprimir a penúria de habitação, mesmo podendo fazê-lo. 

Não restam, portanto, senão duas saídas: a mutualidade 

operária e a ajuda do Estado.

[...]

[...] o Estado deve construir quartéis, “verdadeiro edifícios-

-modelo”, para “seus funcionários inferiores e servidores” 

(mas estes não são operários!) e “conceder crédito aos orga-

nismos municipais, às sociedade e também às pessoas físicas, 

com o fim de melhorar a moradia das classes trabalhadoras” 

[...], tal como se faz na Inglaterra, segundo o Public Works 

Loan Act [Lei de créditos para obras públicas] e como fez Luís 

Napoleão em Paris e em Mulhouse. Mas o Public Works Loan Act 

não existe também senão no papel. O governo põe à disposição 

dos comissários nada mais de 50 mil libras esterlinas, ou seja, 

o necessário para construir 400 cottages no máximo; assim, 

em quarenta anos teremos 16 mil cottages ou moradias para 80 

mil pessoas, nada mais que isso: uma gota d’água no mar! [...]

É claro como a luz do dia que o Estado atual não pode nem 

quer remediar o mal da habitação. O Estado não é senão 

o poder organizado conjunto das classes possuidoras, 

dos latifundiários e dos capitalistas, dirigido contra 

as classes exploradas, os camponeses e os operários.  
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O que os capitalistas [...] tomados individualmente não 

querem, seu Estado não quer tampouco. Portanto, se os capi-

talistas isoladamente deploram a miséria da habitação, mas 

nada fazem para aliviar mesmo superficialmente suas mais 

espantosas conseqüências, os capitalistas em seu conjunto, 

o Estado, não farão muito mais. O Estado se preocupará, 

no máximo, em conseguir que as medidas usuais, que 

representam um paliativo superficial, sejam aplicadas 

em toda parte de maneira uniforme, e já vimos que efeti-

vamente é o que se verifica.

Também no século XX, embora o Estado tenha se 
ampliado e permitido uma maior participação política da classe 
trabalhadora em seu interior, nem a sua natureza de classe foi 
perdida, nem tampouco essa ampliação foi determinante para 
que houvesse uma modificação em seu papel central, reposicio-
nando-o para a “indução ao desenvolvimento”. Ao contrário, 
o fato do século XX marcar o aprofundamento do capitalismo 
em sua fase de decadência imperialista2 exacerbou ainda mais 
a dominação de classe como função central do Estado burguês 
do capitalismo contemporâneo, ainda que em determinados 
momentos a sua aparência pudesse sugerir o inverso.

O papel assumido pelos Estados nos países capitalistas 
centrais após a Segunda Guerra Mundial, na construção 

2 Referência à teoria do imperialismo desenvolvida por Lenin, que a partir 
do fim do século XIX identificou uma nova fase do desenvolvimento capita-
lista marcada por, dentre outras coisas, uma característica de domínio dos 
monopólios e do capital financeiro (fusão do capital bancário com o capital 
industrial) sobre o sistema social produtivo, cada vez mais expansivo 
e mundializado, a ponto dividir o mundo em áreas de influência econômica 
e, cada vez mais, demarcar o controle econômico, político e militar dos países 
capitalistas centrais sobre as nações menos desenvolvidas.
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do Welfare State aflora esse debate. É nesse elemento que Robério 
Paulino (2010, p. 353-354) também se apoia para justificar sua tese:

O grande boom vivido pelo capitalismo nos trinta anos que se 

seguiram à Segunda Guerra Mundial só foi possível pela maior 

ação dos Estados na economia, sob uma lógica keynesiana.

[...]

O capitalismo moderno, com sua técnica que não parou de se 

revolucionar desde a Revolução Industrial, decididamente 

revolveu o solo do mundo, acelerando a modernização do 

modo de vida humano. Mas isso não ocorreu apenas pela 

produção de novas mercadorias. Foi essencialmente a partir 

da centralização do esforço social coletivo e da retenção 

e aplicação de parte do produto social através do Estado que 

os países puderam se modernizar, acelerar sua industriali-

zação, construir estradas, pontes, aquedutos, sistemas de 

transporte de massas, sistemas públicos de energia e ilumi-

nação, comunicação, educação, saúde, coleta de lixo, etc.

Embora não desconsidere elementos muito importantes, 
como o fato dessas ações do Welfare State consistirem em parte 
do processo de valorização do capital e que elas tampouco foram 
concedidas sem que houvesse luta, Robério Paulino mantém 
sustentando a teoria de que as novas funções econômicas 
e sociais desses Estados, pela grandiosidade das obras sociais 
que realizaram, teriam ganhado centralidade em relação 
à função de dominação de classe.

Em primeiro lugar, é importante destacar mais uma 
vez que as conquistas do Welfare State, embora tenham tido 
participação ativa do Estado como indutor, não são resul-
tado apenas da “vontade” desse, mas de condições objetivas 
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e subjetivas (do ponto de vista do grau de organização dos 
trabalhadores em enfrentamento com os capitalistas) que 
pavimentaram o caminho para que um Estado que tem natu-
reza de classe burguesa pudesse prover tal desenvolvimento. 
“O padrão keynesiano de regulação econômica e social [...] 
contribuiu enormemente para assegurar o consumo de 
massas, instituindo políticas de regulação econômica com 
ação ativa do Estado” (BOSCHETTI, 2010, p. 67) e se consti-
tuiu numa resposta articulada pela burguesia e Estados dos 
países centrais do capitalismo à crise de 1929. Esses Estados, 
portanto, promoveram desenvolvimento, no entanto, o fizeram 
considerando centralmente o interesse da classe burguesa em 
resolver a crise, de modo que não há razão para se falar em 
perda de centralidade da função de reprodução da dominação 
de classe, via asseguramento da lógica do capital. Além disso, 
sabe-se que a ampliação do papel do Estado no provimento 
de infraestrutura e na prestação de serviços vinculados às polí-
ticas sociais (saúde, habitação, educação etc.) em que se adotou 
Welfare State, assumiu características de universalidade em 
função de situações políticas particulares nas quais a classe 
trabalhadora obrigou os Estados a promover esse desenvolvi-
mento de modo mais ou menos funcional ao capital, conforme 
seu poder de pressão em cada uma das nações.

“Foram as lutas da classe trabalhadora que impul-
sionaram a expansão, após a década de 1940, de um padrão 
universal de políticas sociais nos países do capitalismo 
central” (BOSCHETTI, 2010, p. 68), de modo que isso só foi 
possível não porque o Estado teria uma função de indução 
que lhe é intrínseca, mas porque essa universalidade (que 
beneficiou também a classe trabalhadora) se deu em meio ao 
“confronto de forças sociais em disputa entre uma determinada 
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perspectiva social-democrática de gestão da crise de 1929 e uma 
perspectiva de luta coletiva organizada da classe trabalhadora 
para ampliação  dos direitos e melhoria das condições de vida 
e de trabalho” (BOSCHETTI, 2010, p. 68). Isso significa que a tal 
função de “indução ao desenvolvimento do Estado” não é outra 
coisa senão uma abstração, pois esteve, a todo o momento, 
determinada pelo conjunto de fatores que leva o Estado de 
classe a assumir determinada posição.

Por último, e não menos importante, a noção de “Estado-
Alavanca” recai num sério problema de análise marxista, 
para além da análise das condições específicas que marcaram 
o período de edificação do Welfare State: nela, toma-se o Estado 
burguês dos países centrais do capitalismo, justamente em 
sua fase imperialista, de um modo restrito às ações inscritas 
em suas fronteiras nacionais, onde notavelmente o papel 
do desenvolvimento aparece com maior peso; desconsiderando 
o conjunto de relações que marcam os Estados dos países capi-
talistas centrais em um contexto de concentração de capitais, 
tendência aos monopólios, domínio do capital financeiro inter-
nacionalizado e divisão do controle econômico e político sobre 
as áreas do planeta entre as potências capitalistas mundiais 
mais pujantes. Trata-se, novamente, do equívoco em ver a ação 
aparente do Estado apartada de uma análise mais profunda 
de suas relações sociais e da estrutura que o sustenta.

Lenin (1982, p. 639-640, grifos nossos), em suas elabora-
ções sobre a fase imperialista do capitalismo, demonstra nesse 
período como às grandes potências (que têm à frente os Estados 
nacionais) viam a importância de partilhar o mundo entre si 
para garantir a sua sustentabilidade econômica numa época 
marcada pela guerra de rapina entre os consórcios monopolistas:
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A particularidade fundamental do capitalismo moderno 

consiste na dominação exercida pelas associações mono-

polistas dos grandes patrões. Estes monopólios adquirem 

a máxima solidez quando reúnem nas suas mãos todas 

as fontes de matérias-primas, e já vimos com que ardor 

as associações internacionais de capitalistas se esforçam por 

retirar ao adversário toda a possibilidade de concorrência, 

por adquirir, por exemplo, as terras que contêm minério 

de ferro, os jazigos de petróleo, etc. A posse de colônias 

é a única coisa que garante de maneira completa o êxito 

do monopólio contra todas as contingências da luta com 

o adversário, mesmo quando este procura defender-se 

mediante uma lei que implante o monopólio do Estado. 

Quanto mais desenvolvido está o capitalismo, quanto 

mais sensível se toma a insuficiência de matérias-primas, 

quanto mais dura é a concorrência e a procura de fontes 

de matérias-primas em todo o mundo, tanto mais encar-

niçada é a luta pela aquisição de colônias.

[...]

Ao falar da política colonial da época do imperialismo 

capitalista, é necessário notar que o capital financeiro e a 

correspondente política internacional, que se traduz na luta 

das grandes potências pela partilha econômica e política do 

mundo, originam abundantes formas transitórias de depen-

dência estatal. Para esta época são típicos não só os dois grupos 

fundamentais de países - os que possuem colônias e as colônias 

-, mas também as formas variadas de países dependentes que, 

dum ponto de vista formal, político, gozam de independência, 

mas que na realidade se encontram envolvidos nas malhas 

da dependência financeira e diplomática. [...].



Juary Chagas

111

O ESTADO NO CAPITALISMO:  
AS PARTICULARIDADES CONTEMPORÂNEAS ALTERARAM SUA ESSÊNCIA?

[...] Este gênero de relações entre grandes e pequenos 

Estados sempre existiu, mas na época do imperialismo 

capitalista tornam-se sistema geral, entram, como um 

elemento entre tantos outros, na formação do conjunto 

de relações que regem a “partilha do mundo”, passam 

a ser elos da cadeia de operações do capital financeiro 

mundial.

[...] Referimo-nos ao historiador Driault, autor de Problemas 

Políticos e Sociais de Fins do Século XIX, que diz o seguinte, 

no capítulo sobre “As grandes potências e a partilha 

do mundo”: “Nestes últimos anos, todos os territórios livres 

do globo, com exceção da China, foram ocupados pelas potên-

cias da Europa ou pela América do Norte. Produziram-se já, 

com base nisto, alguns conflitos e deslocações de influência, 

precursoras de transformações mais terríveis num futuro 

próximo. Porque é preciso andar depressa: as nações que 

não se abasteceram correm o risco de não o estarem 

nunca e de não tornarem parte na exploração gigan-

tesca do globo, que será um dos fatos mais essenciais 

do próximo século (isto é, do século XX). Eis porque toda 

a Europa e a América se viram recentemente presas da febre 

de expansão colonial, do ‘imperialismo’, que é a característica 

mais notável dos fins do século XIX.” E o autor acrescenta: 

“Com essa partilha do mundo, com essa corrida furiosa 

atrás das riquezas e dos grandes mercados da Terra, 

a força relativa dos impérios criados neste século XIX 

não tem já qualquer proporção com o lugar que ocupam 

na Europa as nações que os criaram. [...]”

Essa análise é fundamental para compreender o 
comportamento dos Estados (com destaque para os europeus) 
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em relação a como foi possível, do ponto de vista material, 
financiar as conquistas do Welfare State.

Ora, na época imperialista, marcada pela concentração 
de capitais, pelo poderio do capital financeiro e pela partilha 
do mundo entre as nações capitalistas, é evidente que os Estados 
dos países capitalistas centrais foram impelidos a promover 
uma rapina nas nações periféricas, para garantir a expansão 
do mercado e, portanto, o desenvolvimento capitalista de seus 
monopólios. Para isso, como sublinhou Lenin, foi fundamental 
o papel dos Estados, seja por meio da força beligerante que 
invade e saqueia os territórios em busca de energia, matéria-
-prima, mão de obra barata etc., seja pelo meio da construção 
de “consensos” políticos fundados na chantagem econômica 
e diplomática das nações dependentes, criando as condições 
para que as grandes corporações capitalistas mantenham 
elevados patamares de acumulação. É a partir desse tipo de 
intervenção, combinada com o padrão de resposta keyne-
siano, que esses Estados conseguem estabelecer novos ciclos 
de acumulação, criando condições materiais para, com isso, 
induzir um tipo de desenvolvimento que provenha infraestru-
tura, serviços, políticas sociais etc., dentro dos seus países.

Não há, portanto, qualquer possibilidade de conceber 
que os países centrais do capitalismo, que promovem esse tipo 
de ação na política externa, a serviço da acumulação monopo-
lista privada, apartem-se da questão da dominação de classe 
como função central nesses Estados, ainda que nos seus próprios 
territórios sua intervenção assuma aparência “civilizatória”. 
O Welfare State que instituiu a universalização de estrutura 
e serviços para uma parcela significativa da classe trabalhadora 
nos países centrais do capitalismo só foi possível justamente 
em função desse conjunto de ações dos Estados totalmente 
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orientadas ao interesse da classe burguesa: garantiu-se 
o desenvolvimento econômico e social desses países à custa do 
subdesenvolvimento e da violenta exploração da classe operária 
ao redor do mundo. Suas funções de dominação de classe, 
inclusive expressas nas manifestações de poderio bélico para 
reforçar a “influência” sobre as demais nações, ao contrário 
de serem reduzidas, exacerbaram-se.

Mas, há ainda uma questão teórica marxista mais grave 
na tese do “Estado-Alavanca”, que é compreensão de que 
combinada à defesa da re-localização da função de dominação 
de classe para uma posição secundária, o Estado poderia 
ser pensado como indutor de desenvolvimento econômico 
e provedor de equipamentos e serviços públicos universalizados 
– especialmente em países pobres e muito populosos. Veremos 
a seguir como essa ideia reproduz uma visão equivocada 
do capitalismo e de seus Estados nos países periféricos, com 
graves rebatimentos na estratégia socialista para essas nações.

2.3 O Estado de classe nos países periféricos: 
recuperando a lei do desenvolvimento desigual e 
combinado e a teoria da Revolução Permanente

O capitalismo é um sistema produtivo mundial, de modo 
que se desenvolveu em cada continente e em cada país respei-
tando um desenvolvimento de caráter geral (combinado) que 
marcou todas as suas fases até a atual, imperialista (mono-
polista). No entanto, cada nação participou de forma distinta 
(desigual) em cada uma dessas fases, cumprindo em cada 
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uma delas um papel diferente diante do processo de desenvol-
vimento geral capitalista.

Essa compreensão, fruto da lei do desenvolvimento desi-
gual e combinado elaborada por Leon Trotsky, é fundamental 
para compreender a atualidade da problemática de inserção 
dos países periféricos do capitalismo no processo universal 
de desenvolvimento do capital monopolista, sem deixar 
de compreender as peculiaridades nacionais e como a síntese 
do geral com o particular se expressa na realidade. Em se 
tratando de desenvolvimento capitalista, um dos elementos de 
desigualdade mais marcantes entre países centrais e periféricos 
se expressa na disparidade do desenvolvimento técnico e social, 
em função da penetração do capitalismo de forma tardia nas 
chamadas colônias e semicolônias.

Essa desigualdade, no entanto, apresenta-se como 
um requisito dialeticamente imbricado com a combinação 
de características comuns que passam a pertencer a diferentes 
períodos da vida social, nos diferentes países e formações, 
criando uma realidade onde coexistem elementos modernos 
e atrasados numa mesma estrutura. É isso que deter-
mina, esquematicamente falando, que embora os países 
de capitalismo tardio tenham incorporado os elementos 
do desenvolvimento capitalista saltando etapas, tal processo 
ocorre sem um desenvolvimento autônomo e de sua burguesia 
nacional em relação ao imperialismo.

Essa análise é rigorosamente necessária no sentido 
de evitar o senso comum de que o mundo está dividido em países 
“desenvolvidos”, “em desenvolvimento” e “subdesenvolvidos”, e 
que cada um desses países caminha de forma isolada dos demais, 
podendo trilhar uma via ascendente, em direção a uma refe-
rência de desenvolvimento encontrada nos países imperialistas, 
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dependendo somente “de cada um deles” adotar as medidas 
corretas, dentro da lógica capitalista, para alcançar tal modelo.

A lei do desenvolvimento desigual e combinado é a teoria 
que, longe de um esquema dialético, liga-se ao enfoque das 
questões envolvidas no processo histórico dessas nações para 
romper com essa concepção “evolutiva” que nada tem a ver com 
o marxismo e, portanto, não dá conta da compreensão acerca 
das distintas manifestações do desenvolvimento capitalista. 
Recuperando como o capitalismo foi introduzido nos países hoje 
periféricos, identificamos quase que de modo geral o estabele-
cimento de relações desses na condição de colônia com nações 
cujo capitalismo já estava desenvolvido ou em desenvolvimento 
pleno. Essas relações se estabeleceram no marco da incorporação 
das colônias como fornecedores de matérias-primas e mão 
de obra (majoritariamente escrava) para alimentar o mecanismo 
de acumulação capitalista das nações colonizadoras.

Ao passo que ao longo do tempo as colônias e semico-
lônias foram, de algum modo, desenvolvendo características 
capitalistas próprias, a estrutura social herdada desse sistema 
colonial se modificava, no entanto, se mantinha intacta 
no sentido de que – ao contrário dos países que inauguraram 
o capitalismo como sistema produtivo mundial – não ocorriam 
revoluções que desenvolviam uma burguesia aspirante ao poder, 
contra as antigas aristocracias. O fato dessas colônias já estarem 
de algum modo imbricadas com capitalismo mundial (e isso 
ser funcional ao sistema), a ruptura com a estrutura colonial 
se dá de forma parcial, combinando seus elementos atrasados 
com os modernos, herdados dos colonizadores já desenvolvidos.

Isso estabelece duas características fundamentais encon-
tradas nessas colônias e semicolônias, que se transformaram 
mais adiante – geralmente – em países capitalistas periféricos. 
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Isso é a não liberação de todos os entraves ao desenvolvimento 
capitalista (econômico, das forças produtivas, das relações 
sociais, do progresso técnico etc.) e a formação de uma 
burguesia nacional que ao mesmo tempo herda as caracterís-
ticas da estrutura colonial atrasada e estabelece um vínculo de 
dependência em relação à burguesia imperialista internacional.

Esses países capitalistas periféricos, portanto, em função 
dos obstáculos históricos impostos ao seu desenvolvimento 
capitalista, mantêm-se em profunda relação de dependência 
econômica com os países centrais, estendendo essa subor-
dinação tanto para a relação estabelecida entre a burguesia 
nacional e a burguesia financeira imperialista, quanto entre 
os Estados. Daí se extrai o entendimento que não há contradição 
entre os interesses mais gerais da burguesia – normalmente 
mais frágil e, no máximo, uma sócia minoritária da classe 
dominante dos países centrais – e dos Estados nacionais nos 
países periféricos, e os interesses imperialistas. Ao contrário, 
esses interesses estão todos profundamente conectados e inter-
ligados. Tomando como exemplo o Brasil (que é tido como um 
dos “emergentes”, aposta para ser uma nação “desenvolvida” 
no marco do sistema capitalista), Virgínia Fontes (2010, p. 311) 
expõe de modo evidente a validade dessa análise:

A existência da burguesia como classe “nacional”, atuante 

e impondo sua ordem, de maneira unificada (embora contra-

ditória) em todo o território, não a converteria na famosa 

“burguesia nacional”, da qual se esperava um processo 

revolucionário de cunho democratizante e fortemente 

antiimperialista, disposta a enfrentar a grande propriedade 

rural e a dirigir um processo de incorporação republicana dos 

setores subalternos. Como fartamente demonstrou Florestan 
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Fernandes, a burguesia aqui forjada estava articulada social-

mente em bases nacionais, sendo pois sua fraqueza apenas 

relativa, premida pelas injunções de uma dupla articulação 

promotora de permanente tensão entre o desenvolvimento 

desigual no interior do país e o que ele designava como 

imperialismo total. [...]

Essa é a razão pela qual, por exemplo, não se conseguiu 
implementar o Welfare State (e o conjunto das suas ações desen-
volvimentistas) nos países capitalistas periféricos, mas somente 
uma indução muito limitada e em um período posterior. 
Na medida em que a burguesia nacional dos países periféricos 
– com fortes características de dependência – não pode romper 
o quadro de submissão aos interesses imperialistas interna-
cionais (sob pena de desaparecer), é claro que essa burguesia, 
que tem o controle político sobre o Estado, não pode promover 
por sua própria vontade um desenvolvimento independente 
e autônomo que impulsione “induções civilizatórias”. Enquanto 
o Estado for controlado por essas burguesias sócias minoritárias 
dos países imperialistas, as transformações estruturantes, 
tanto do ponto de vista econômico como social, só podem surgir 
como parte residual de planos funcionais ao capital ou por meio 
de processos de luta que arranquem tais conquistas e obriguem 
o Estado a implementá-las. Aqui, portanto, em cada uma dessas 
expectativas, não se pode falar em um Estado que não tenha 
como função central a dominação de classe. As suas ações estão 
integralmente norteadas conforme os interesses das classes que 
detém o seu controle e as condições históricas dadas. Fontes, 
mais uma vez corrobora com essa leitura:
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Aderiram [as burguesias nacionais], à sua maneira, à forma 

da política capital-imperialista dominante no cenário 

internacional. Dada a estreita imbricação de seus interesses 

com os demais capital-imperialistas, em contexto histórico 

no qual a constituição de burguesias em espaços nacionais 

passa por uma intensa cosmopolitização, a expectativa de um 

comportamento autonomizante e republicano dessas burgue-

sias está fadada ao fracasso. Inexiste pois uma burguesia 

nacional no Brasil e inexistem condições históricas para 

a emergência de algo similar. (FONTES, 2010, p. 314)

Nessas condições, defender que o Estado nesses países 
periféricos pode cumprir um papel de “indutor do desenvolvi-
mento”, colocando essa função inclusive com centralidade mais 
decisiva que a questão da natureza de classe, só seria possível 
em duas perspectivas: a) na ilusão de “convencer” a burguesia 
nacional, na medida do seu controle sobre o Estado, a promover 
tais transformações (hipótese inocente, que não parece ser 
a defendida por Robério Paulino); b) assumindo a classe traba-
lhadora o controle político na sociedade, de modo a edificar 
um Estado a serviço dos seus interesses3. Isso uma vez que 
“para os países de desenvolvimento burguês retardatário [...] 
a solução verdadeira e completa de suas tarefas democráticas 
e nacional-libertadoras só é concebível por meio da ditadura 

3 Pensar o Estado com uma função de “indução de desenvolvimento” mais 
decisiva que sua natureza de classe só poderia, conceitualmente, pressupor 
essas duas perspectivas uma vez que considerar as induções realizadas pelo 
Estado no marco da pressão da luta de classes, sem modificação da estrutura 
social, significaria uma indução forçada, e, portanto, que não pode ser vista 
como uma função intrínseca ao Estado, mas como uma resposta à força dos 
antagonismos que o atravessam.
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do proletariado, que assume a direção da nação oprimida” 
(TROTSKY, 2010, p. 311, grifo nosso).

Assim sendo, poderia se objetar ainda que um Estado 
operário construído pela ação revolucionária, finalmente, 
assumiria a função de “alavanca de desenvolvimento” como 
central. No entanto, isso também não parece razoável ses consi-
derarmos as lições da História, principalmente no que diz 
respeito a como um Estado operário em uma nação atrasada 
se comporta perante a rapina imperialista.

Foi levando em consideração esse tipo de análise que 
Trotsky desenvolveu a ideia da Revolução Permanente, teoria 
muito importante para compreender as tarefas colocadas para 
os marxistas nos países atrasados. Além de trabalhar com a inter-
pretação dialética do desenvolvimento desigual e combinado 
capitalista (que impõe à classe operária a tarefa de ela própria 
assumir a direção política em um Estado operário para induzir 
o desenvolvimento que em tese deveria ser realizado pela própria 
burguesia), Trotsky sublinha a necessidade de trabalhar a revo-
lução socialista em um país como parte de um processo global, 
na medida em que o capitalismo na sua fase dos monopólios 
se desenvolve com características de expansão internacional.

Uma vez que só uma revolução socialista pode resolver 
o problema de o Estado alavancar o desenvolvimento das 
questões de libertação nacional nos países periféricos, criando 
as condições para assumir funções de desenvolvimento, faz-se 
necessário compreender o papel desse Estado perante os desa-
fios postos na arena de um capitalismo mundializado:

Em lugar de pôr fim à revolução, a conquista do poder pelo 

proletariado apenas a inaugura. A construção socialista só 

é concebível quando baseada na luta de classe em escala 
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nacional e internacional. Dada a dominação decisiva das 

relações capitalistas na arena mundial, essa luta não pode 

deixar de acarretar erupções violentas: no interior, sob 

a forma de guerra civil; no exterior, sob a forma de guerra 

revolucionária. (TROTSKY, 2010, p. 314)

Sabendo que o Socialismo não é possível em um só país, 
ainda que nesse país tenha se construído um Estado operário 
em razão de uma revolução, Trotsky se apoia na análise do capi-
talismo imperialista para discorrer a respeito da necessidade 
de um Estado operário, fruto da revolução, seguir travando uma 
luta de morte na arena internacional, sob pena das relações 
capitalistas serem integralmente restauradas.

É justamente nesse sentido que não se pode falar, ainda 
que num Estado operário com plenas condições de induzir 
o desenvolvimento nacional, em perda da centralidade da natu-
reza de classe. Ao mesmo tempo em que perceber o Estado como 
capaz de induzir desenvolvimento nacional – nas condições 
de um país periférico – só é possível com esse Estado possuindo 
uma natureza de classe operária (com suas funções de domi-
nação econômica e política sobre a burguesia nacional). Esse 
mesmo Estado, ao passo que induz tal desenvolvimento, precisa 
defender as conquistas da revolução e buscar as mediações para 
ampliá-las, numa luta também internacional, contra a domi-
nação imperialista. Esse Estado que induz o desenvolvimento, 
perde a centralidade da sua função de dominação de classe 
nessas circunstâncias? Evidente que não, é justamente o inverso.

A alavanca ao desenvolvimento só é repleta de razão preci-
samente porque esse Estado possui uma natureza de classe tão 
determinante a ponto de promover desenvolvimento econômico 
e social em seu território na perspectiva de um enfrentamento 
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anticapitalista, de classe, contra a burguesia nacional e seus 
mandatários monopolistas internacionais. É nesse mesmo sentido 
que a análise detalhada do Estado soviético e chinês pós-Revo-
lução, longe de reforçar a tese de que em alguma circunstância 
a função de dominação de classe adquiriu peso secundário em 
relação às “funções de desenvolvimento”, ao contrário, contra-
põe-se de modo contundente à ideia de “Estado-Alavanca”.

O próprio Robério Paulino (2010, p. 73, grifo do autor) 
sublinha que para “reconstruir o que foi devastado pela guerra 
civil, alcançar os outros povos e dar condições ao novo Estado 
de estar preparado para repelir uma nova agressão, caso não 
quisesse ser riscado do mapa em uma nova investida das 
potências capitalistas centrais”, era necessário um “Estado 
forte, que longe de ‘cedo’ desaparecer, teria que se fortalecer” 
(PAULINO, 2010, p. 73, grifos do autor). Aqui, mais uma vez se 
evidencia o erro de análise marxista de tomar a ação do Estado 
de forma isolada, sem compreender as condições que orientam 
a execução de tais tarefas.

Essa reconstrução, assim como essa industrialização e 
urbanização, promovida na União Soviética e, posteriormente, 
na China (países atrasados) só foi possível justamente porque 
o Estado era operário (independente do processo de degene-
ração que se sucedeu posteriormente) e sua função central 
foi – durante todo o período – de dominação de classe, sobre 
a burguesia. Nenhuma revolução burguesa, nenhum Estado 
burguês poderia promover essas transformações, dado o grau 
de fragilidade do desenvolvimento capitalista e das relações de 
dominação estabelecidas entre a classe dominante desses países 
e a burguesia internacional. Foi por esse motivo que Lenin 
e Trotsky defenderam na Rússia em 1917, contra a perspectiva 
menchevique, que era necessário tomar o poder e construir 
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um Estado operário que pudesse induzir esse desenvolvimento 
e encadear o processo de revolução na arena internacional. Eles 
não defenderam o “definhamento do Estado”, ao contrário, 
pois a Revolução Russa não poderia, de modo isolado de uma 
revolução internacional, eliminar as classes sociais, razão pela 
qual só pode ser compreendida como o primeiro elo da cadeia da 
transição ao socialismo – e não o socialismo em si.

E nesse contexto, o Estado não secundariza sua função de 
dominação a despeito das funções de indução, mas precisamente 
o inverso. Nessas circunstâncias de pleno desenvolvimento, 
o Estado operário de transição exacerba mais do que nunca 
suas funções de dominação, pois para garantir as medidas 
de desenvolvimento que vão contra a lógica imperialista nos 
países atrasados é preciso um Estado forte, inclusive do ponto 
de vista bélico-armamentista, para impor seus planos contra 
as aspirações burguesas nacionais e internacionais.

Não há, portanto, qualquer razão para se falar em 
“Estado-Alavanca” de modo geral, sem entender as funções 
de desenvolvimento que podem ser assumidas pela máquina 
estatal como um resultado do conjunto de condições estabele-
cidas na unidade dialética entre o geral e o particular. E ainda 
sem entender a unidade dialética entre a natureza de classe 
oriunda da síntese das relações estabelecidas historicamente 
em uma sociedade (essa sim, a sua função central, enquanto 
perdura a sociedade de classes) e a correlação de forças em uma 
determinada situação histórica dada.
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3 AS CONCLUSÕES POLÍTICAS DA 
TESE DO “ESTADO-ALAVANCA”

Toda elaboração teórica marxista possui desdobramentos 
na prática e a do “Estado-Alavanca” não é diferente. Embora ainda 
não tenha tido uma oportunidade de adentrar nos desdobra-
mentos da ação política que Robério Paulino aponta em função 
da sua tese, é importante arriscar algumas pistas sugeridas por 
essa elaboração, das quais duas merecem ser destacadas.

A primeira é que, se o Estado em determinadas circuns-
tâncias no capitalismo pode assumir uma função de indução 
ao desenvolvimento e secundarizar a questão da dominação, 
poderia haver, em tese, um momento de “desalojamento” 
parcial do controle de uma classe em relação ao aparato estatal. 
Se é assim, valeria a pena abandonar a estratégia de destruir 
o Estado burguês para “aproveitar o momento” em que supos-
tamente ele estivesse aberto para essas reformas e “ocupá-lo” 
enquanto estratégia geral, via eleições, por exemplo? Destaco 
que em nenhum momento essa tese foi defendida por Robério, 
mas sua ideia de “Estado-Alavanca” pode, perfeitamente, 
sugerir esse tipo de compreensão.

A segunda – e mais dramática – sugestão se vincula ao 
problema desse suposto papel de “indutor de desenvolvimento” 
nos países capitalistas periféricos. Nesse ponto, parece que se 
enraíza uma compreensão formal de que é possível o Estado ter 
esse papel como central nos países subdesenvolvidos, apenas em 
função do raciocínio de que, se há subdesenvolvimento, estaria 
colocada a possibilidade do Estado “se colocar à frente” para 
resolver esse problema.

Essa é uma elaboração que pode sugerir desdobramentos 
bem graves na política. Ora, se o Estado pode ter esse papel 
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central de “alavanca”, qual seria a justificativa para, por 
exemplo, não se trabalhar na perspectiva de desenvolver 
o capitalismo na arena nacional, estabelecendo no horizonte 
a universalização de estrutura e serviços públicos como uma 
etapa anterior e separada da estratégia socialista? Considerando 
essa tese como correta, nenhuma. E nesse ponto se cristalizaria 
um grave problema de análise marxista, com rebatimentos na 
compreensão a respeito da rede de dependência dos países 
atrasados em relação aos desenvolvidos e podendo chegar ao 
ponto de acreditar que de fato é possível em algum momento 
um Estado burguês num país atrasado, por si, assumir o papel 
de garantir reformas. Se isso pode ocorrer, até que ponto não 
seria correto apoiar-se na burguesia nacional em pacto para 
“promover esse desenvolvimento” (estratégia que levou o PT 
à sua completa deformação)?

A impressão mais imediata é que a tese do “Estado-
Alavanca”, ainda que traga questões importantes, que seja 
motivada por um justo objeto de investigação e mesmo se 
apoiando em elementos concretos da realidade (não se pode 
negar o papel do Estado no desenvolvimento capitalista das mais 
diversas nações), não parece ajudar na compreensão sobre o que 
é de fato o Estado burguês em tempos de domínio imperialista. 
Além de em alguns momentos secundarizar a função de domi-
nação de classe (que nunca deixou de ser central), suas asserções 
não levam em conta a totalidade das relações capitalistas na 
sua fase monopolista e, por isso, abre flancos (embora esse não 
seja o objetivo de Robério Paulino) para a investida de ações que 
negam a centralidade da luta independente e anti-imperialista 
da classe trabalhadora, sobretudo nos países atrasados – nos 
quais a estratégia é ainda mais aguda no sentido de ligar as lutas 
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democráticas e de emancipação nacional com as tarefas direta-
mente socialistas e de tomada do poder.

O Estado pode funcionar como uma alavanca? Sim, 
a depender de determinadas condições e isso não pode ser 
desconsiderado pelos marxistas. Mas, essa alavanca nunca 
deixa de ser centralmente uma alavanca de classe, a serviço 
da dominação de uma classe social sobre outra(s). Esse é o 
conteúdo legado pelo marxismo e provado pelo desenvolvi-
mento capitalista ao longo da história.
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O ESTADO CONTEMPORÂNEO E 
SUAS VÁRIAS INTERPRETAÇÕES

Lindijane de Souza Bento Almeida 
Raquel Maria da Costa Silveira

INTRODUÇÃO

O Estado é, até hoje, um tema central nos debates políticos e 
nas ciências sociais, mais especificamente na Ciência Política. 
Daí a existência de um significativo número de teorias que 
explicam o seu papel nas sociedades capitalistas. Na Ciência 
Política, podemos encontrar várias interpretações sobre 
o Estado contemporâneo, as quais se diferenciam no que diz 
respeito à compreensão da relação entre o Estado e a economia 
nas sociedades democráticas.

No sentido do exposto, o presente trabalho tem como 
objetivo apresentar uma discussão sobre o Estado capita-
lista contemporâneo, apresentando as visões dominantes 
na Ciência Política.

Adam Przeworski (1995), olhando a discussão sobre 
o Estado na Ciência Política, apresenta três grandes grupos 
de interpretação, os quais representam visões diferentes 
sobre o papel do Estado e a forma como ele se relaciona com 
a economia e com a sociedade: 1) a do governo do povo, que 
analisa o papel do Estado a partir dos interesses ou das prefe-
rências dos cidadãos; 2) a do governo do Estado, que interpreta 
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as políticas governamentais como esforço dos governantes para 
atingir seus próprios objetivos; e 3) a do governo do capital, que 
apresenta o Estado como agente público que atuaria em favor 
dos interesses capitalistas.

A partir dessas três grandes visões, que incorporam 
inúmeras correntes teóricas, alguns questionamentos guiam 
o presente artigo: a) qual o papel apropriado do Estado em 
relação aos diversos elementos da vida social e econômica? 
e b) é viável a leitura do Estado contemporâneo a partir de 
uma única concepção? c) Estado é somente governo do povo? 
Do Estado? Ou governo do capital?

O capítulo está organizado da seguinte maneira: no 
primeiro momento, são analisadas as três grandes interpretações 
que se encontram na Ciência Política sobre o Estado capitalista 
contemporâneo. Destaca-se a discussão que demonstra alguns 
pontos positivos e negativos da teoria que explica o Estado pelos 
interesses dos cidadãos. Nessa perspectiva teórica, os governos 
são agentes do público, uma vez que os indivíduos são racionais 
e apoiam as propostas políticas que se comprometem em realizar 
ações voltadas para o seu máximo bem-estar.

Em seguida, desenvolvemos uma discussão referente à 
segunda posição teórica: a que explica a autonomia do Estado 
e das instâncias de governo, ou melhor, a capacidade do Estado 
de realizar seus próprios interesses e de impô-los à sociedade. 
Aqui reside um significativo número de explicações que se 
diferenciam quanto à origem da autonomia do Estado. De uma 
forma sintética, apresentamos algumas delas.

Na sequência, realizamos uma análise sobre a visão 
teórica que explica a capacidade efetiva de qualquer governo 
alcançar objetivos a partir dos interesses do capital. Como 
exemplo dessa forma de governo (do capital), apresentamos, 
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na segunda parte do capítulo, o Estado desenvolvimentista, com 
o objetivo de demonstrar que mesmo esse Estado não funciona 
na mesma perspectiva, ou seja, de acordo com uma só direção 
– a de atuar exclusivamente conforme o interesse do capital.

Ao final do capítulo, desenvolvemos uma apresentação 
em relação ao Estado de bem-estar keynesiano, com a finalidade 
de chamar a atenção para o fato de que este Estado é um exemplo 
concreto de uma síntese dessas várias concepções sobre o Estado 
contemporâneo. O Estado de bem-estar, que se construiu na 
contemporaneidade, preocupado com as demandas que vinham 
da sociedade e com os interesses do próprio capital, se apresenta 
como um exemplo de um Estado democrático que nem assume 
a concepção de governo do capital, nem de governo do Estado 
e nem de governo do povo, mas de um tipo de Estado que, na 
condição de democrático, assume um pouco de cada concepção.

Diante do exposto, tecemos algumas conclusões acerca 
da forma como devemos, realmente, interpretar o Estado capi-
talista contemporâneo frente as três grandes visões dominantes 
na Ciência Política, uma vez que constatamos a dificuldade 
de encarar o Estado sob uma só perspectiva.

I – AS TRÊS VISÕES DOMINANTES SOBRE 
O ESTADO CONTEMPORÂNEO

Na concepção de Adam Przeworski (1995, p. 8), os três 
grandes grupos de interpretação acerca do papel do Estado 
e a da sua relação com a economia e a sociedade podem ser 
apresentados a partir das seguintes assertivas: 
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1) os Estados respondem às preferências dos cidadãos;  

2) os Estados procuram realizar seus próprios objetivos; 

e, finalmente, 3) os Estados agem segundo o interesse dos que 

possuem riqueza produtiva.

Na primeira perspectiva teórica “o povo manda”, no 
sentido de que exerce sua soberania por meio do processo 
democrático. Como chama a atenção Przeworski (1995, p. 9), 
“os políticos, lutando por adesões, ofertam aquelas políticas 
que são coletivamente preferidas pelos cidadãos e, uma vez nos 
cargos, procuram implantar essas políticas. Assim, os governos 
são perfeitos agentes do público”. Nessa visão o Estado se apre-
senta como o governo do povo, na medida em que os interesses 
dos cidadãos são colocados acima dos interesses e valores 
do próprio Estado e daqueles que detêm o poder econômico, 
configurando-se, de fato, a soberania popular. Contudo, essa 
visão apresenta vários problemas, dentre eles a não existência 
de uma preferência coletiva única.

Ao contrário da primeira visão, na segunda, os Estados 
são instituições autônomas em relação à sociedade e governam 
em benefício próprio, uma vez que os dirigentes estatais traçam 
políticas governamentais que refletem os seus objetivos. Dessa 
forma, os Estados estariam preocupados em criar políticas que 
atendam os seus próprios valores e interesses.

Já na terceira visão teórica, os Estados “são tão cons-
trangidos pela economia, especificamente pelos interesses 
dos proprietários privados dos recursos produtivos, que os 
governos não podem empreender quaisquer ações contrárias 
a esses interesses. Assim sendo, é o “capital” quem governa” 
(PRZEWORSKI, 1995, p. 9).



O ESTADO CONTEMPORÂNEO E SUAS VÁRIAS INTERPRETAÇõES

Lindijane de Souza Bento Almeida / Raquel Maria da Costa Silveira 

132

De acordo com essa compreensão, conforme afirma 
Przeworsky (1995, p. 88),

[...] tudo que os Estados fazem, as políticas públicas em 

qualquer esfera e de qualquer forma, podem ser compreen-

didas a partir da premissa de que as instituições do Estado 

funcionam para reproduzir o capitalismo.

Para manter a reprodução do capital, entretanto, o Estado 
agiria sempre no sentido da acumulação e da legitimação do 
sistema capitalista.

De forma geral, resume Przeworsky (1995, p. 91):

Essa é então a estrutura comum de várias teorias marxistas 

de Estado: quando algumas condições para a acumulação 

e a legitimação estão ausentes e a reprodução capitalista 

é ameaçada, o Estado desempenha as funções necessárias 

para fornecer tais condições.

Após apresentarmos as três acepções principais desta-
cadas por Przeworski (1995), iniciaremos, agora, a análise acerca 
da sua aceitabilidade, elucidado se, alguma delas, sozinha, 
cumpre o papel de configurar-se como uma visão única acei-
tável como lente para interpretarmos o Estado contemporâneo. 

A perspectiva do governo do povo encontra respaldo nas 
teorias econômicas da democracia, as quais explicam o papel 
do Estado e das políticas governamentais pelos interesses 
dos cidadãos. Nesse sentido, os cidadãos racionais optariam 
por políticas governamentais que mais se aproximam de seu 
máximo bem-estar e os políticos rivais se preocupariam com 
votos e disputariam apoio político. Dessa forma, uma vez 
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em seus cargos, procurariam implantar as propostas políticas 
que prometeram durante o período eleitoral.

De acordo com essa visão, os governantes são levados 
a realizar aquilo que o povo quer que façam conforme o inte-
resse da sociedade, visto que os primeiros dependem de apoio 
popular para alcançar e se manter no poder, necessitando 
maximizar apoio político para realizar seus intentos. Portanto, 
no governo do povo, os indivíduos, por meio de procedimentos 
(eleições, grupos de pressão, suborno de burocratas) revelam 
suas preferências por políticos e políticas governamentais. 
Aqui, o Estado intervém na economia a partir dos interesses 
dos indivíduos, uma vez que há uma relação entre as políticas 
públicas e as preferências dos cidadãos.

Em contraponto a essas afirmações, Przeworski (1995, p. 
35-36), chama a atenção para o fato de que quatro premissas das 
teorias econômicas da democracia parecem, particularmente, 
questionáveis:

1. a de que as preferências individuais são fixas;

2. a de que os políticos competem por apoio político;

3. a de que os indivíduos são diretamente representados 
no processo político; e

4. a de que, uma vez eleito, os governos são agentes perfeitos 
de suas bases eleitorais.

No que se refere à primeira premissa, Przeworski (1995) 
ressalta que as preferências dos indivíduos são transformadas 
ao longo do processo político, mudando, endogenamente, 
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por meio das interações políticas. Isto significa dizer que as 
preferências individuais podem ser alteradas, ou melhor, mani-
puladas pelos políticos, os quais utilizam estratégias eleitorais 
para maximizar apoio político.

A segunda premissa – de que, numa democracia, os polí-
ticos competem por apoio e se preocupam, especificamente, com 
votos, e que, para concretizar esse apoio, eles estão dispostos 
a assumir qualquer posição e entrar em qualquer coalizão para 
vencer eleições – não é considerada plausível por Przeworski, 
visto que o que os políticos fazem depende do contexto no qual os 
partidos procuram obter votos suficientes para vencer eleições.

No que tange à terceira premissa, o fato é que as teorias 
econômicas da democracia admitem duas classes de atores – os 
indivíduos e os políticos. Entretanto, na verdade há um número 
ilimitado de grupos de pressão. Ou seja, as formas de repre-
sentação de interesses não são limitadas àquelas de grupos 
de interesses, uma vez que muitas decisões importantes são 
tomadas por fora da política eleitoral.

Por fim, quanto à última premissa, Przeworski destaca 
o fato de que não apenas as teorias econômicas da democracia, 
mas todas as teorias que partem do princípio de que as políticas 
públicas são respostas às demandas da sociedade falham em 
admitir que os políticos eleitos podem ter vontade de agir 
conforme os seus próprios valores e interesses, independen-
temente dos interesses daqueles que o elegeram para aquele 
determinado cargo. Daí porque várias perspectivas teóricas 
sustentam a autonomia do Estado em sociedades democráticas. 
Este, nesse caso, em vez de responder a demandas externas, 
implantaria políticas de acordo com os seus objetivos. Como 
diz Przeworski (1995, p. 43), “o Estado pode ofertar polí-
ticas autonomamente, seja no auto-interesse dos próprios 
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governantes, seja no interesse público, conforme a interpre-
tação dos governantes”.

Portanto, em oposição àqueles que defendem a existência 
de um governo do povo, Przeworski (1995) afirma que o Estado 
pode criar e implementar políticas públicas com o objetivo 
de satisfazer as necessidades dos cidadãos, mas também as suas 
próprias necessidades.

Na segunda perspectiva, que destaca a autonomia do 
Estado, as políticas governamentais são explicadas a partir 
das preferências dos governantes e pelas características das 
instituições estatais. Os teóricos dessa perspectiva partem 
do princípio de que os governantes têm objetivos próprios e, 
em certas condições institucionais e políticas, implementam 
políticas orientadas para alcançar esses objetivos.

É por isso que, para os teóricos alinhados a essa perspec-
tiva, o Estado é autônomo, uma vez que os dirigentes estatais 
têm a capacidade institucional e a usam para realizar seus 
próprios interesses, de impô-los à sociedade. Segundo Skocpol 
(1985, p. 46-47):

os Estados, concebidos como organizações que reivindicam 

controle sobre territórios e pessoas, podem formular e 

perseguir objetivos que não são simplesmente reflexos 

das demandas e interesses dos grupos sociais, das classes, 

ou da sociedade. Isto é o que usualmente se entende como 

“autonomia do Estado”.

Dentro desse grupo de interpretação, há um significativo 
número de explicações que se diferem quanto à origem da 
autonomia do Estado. A abordagem da “autonomia relativa” 
é de inspiração marxista. Nesse caso, a autonomia do Estado 
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se explica pelas relações de classe. Segundo Przeworsky (1995, 
p. 51-52):

a autonomia do Estado pode ser explicada pelo fato de 

ser benéfica para a classe economicamente dominante, 

ou ela pode ocorrer pelo fato de que não há uma única 

classe dominante. A autonomia é assim sempre “relativa”, 

no sentido de que o Estado se torna autônomo apenas sob 

certas condições da sociedade.

A forma pela qual as relações de classe promovem a auto-
nomia do Estado foi objeto de discussão de várias perspectivas 
teóricas, as quais podem ser agrupadas da seguinte forma:

• Teoria da Abdicação/Abstenção – desenvolvida por 
Marx. Parte da premissa de que a burguesia é capaz e tem 
condições de exercer o poder de Estado, na medida em 
que tem a capacidade organizacional e econômica neces-
sária para governar diretamente. No entanto, prefere 
abdicar da luta pelo poder político porque percebe que 
seus objetivos são melhor realizados se permanecerem 
fora da política.

• Teoria da Burguesia Fraca – é a interpretação dada, 
principalmente, para o papel da burguesia em países 
menos desenvolvidos, de economia periférica, onde 
a burguesia era frágil, sem importância econômica 
e organizacional para conquistar e exercer o poder polí-
tico, assim deixa um espaço para a autonomia do Estado. 
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• Autonomia do Estado e Equilíbrio de Classes – se 
constitui na explicação marxista ortodoxa, que parte do 
princípio de que o equilíbrio de classes é uma condição 
necessária para a autonomia do Estado. Autonomia 
esta que só seria possível se em algum momento uma 
classe (1) é economicamente dominante; se (2) pode se 
organizar politicamente; e se (3) o poder dessa classe 
não é seriamente contestado, então tal classe exerce 
o poder de Estado. Se alguma dessas condições é violada, 
um espaço é aberto para a autonomia. Aqui, a habilidade 
da burguesia para conquistar e exercer o poder político 
depende da força de seus oponentes. Isto porque, mesmo 
que a burguesia seja forte, tanto economicamente como 
em termos de habilidade e recursos políticos, caso seus 
adversários sejam também politicamente fortes, é deixado 
um espaço para que o Estado se torne autônomo.

• A abordagem centrada no Estado – explica a autonomia 
do Estado em relação à sociedade em virtude da primazia 
da força, perspectiva que sofre forte influência de Max 
Weber. Os Estados, de acordo com essa teoria, criam, 
organizam e regulam as sociedades. Na verdade, nessa 
abordagem o termo que chama a atenção para a relação 
entre o Estado e a sociedade é a dominação e não a auto-
nomia. Segundo Przeworski (1995, p. 65), o problema 
da autonomia do Estado em relação à sociedade não faz 
sentido dentro dessa perspectiva.

Frente a essas várias teorias, podemos dizer que todas 
elas, sem exceção, apresentam pontos positivos e negativos. 
Na verdade, todas essas teorias trazem uma contribuição 



O ESTADO CONTEMPORÂNEO E SUAS VÁRIAS INTERPRETAÇõES

Lindijane de Souza Bento Almeida / Raquel Maria da Costa Silveira 

138

ao entendimento sobre o Estado capitalista contemporâneo, 
no entanto, apresentam fragilidades que não cabe aqui fazer 
qualquer análise nesse sentido.

O terceiro grupo de interpretação, por sua vez, relaciona 
as ações estatais aos interesses dos que possuem a riqueza 
produzida na sociedade, configurando-se o governo do capital. 
Nesse caso, é necessário chamar a atenção para o fato de 
que, nessa perspectiva teórica, os governos devem respeitar 
e proteger os valores e objetivos daqueles que possuem o poder 
econômico. De acordo com essa visão, os governantes no capi-
talismo atuam conforme o interesse do capital. Isto porque, 
mesmo os governos agindo segundo mandatos populares e os 
governantes tendo interesses próprios, a capacidade efetiva 
de qualquer governo para atingir qualquer meta ou objetivo 
é limitada pelo poder público do capital.

Uma corrente muito forte dentro do marxismo é a que 
vê o Estado como um instrumento da classe dominante, como 
a instituição que tem como função assegurar e conservar 
a dominação e a exploração de classe. Essa interpretação instru-
mentalista, clássica no pensamento marxista, está presente 
na teoria de Lênin (1987), o qual, pretendendo restabelecer 
a verdadeira doutrina de Marx sobre o Estado, em sua obra 
“O Estado e a Revolução”, apresenta o Estado como um órgão 
de dominação de classes, um órgão de submissão de uma classe 
por outra, enfim, como um instrumento de dominação da classe 
mais poderosa, que também, graças a ele, se torna a classe 
politicamente dominante e adquire novos meios de oprimir 
e explorar a classe dominada (LÊNIN, 1987).

As teorias marxistas do Estado que surgiram recente-
mente, durante as décadas de 1960 e 1970, compartilham da tese 
de que a sobrevivência do capitalismo deve-se às intervenções 
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do Estado, uma vez que os governos agem para fomentar o capi-
talismo. O papel do Estado para a manutenção, consolidação 
e reprodução do capitalismo é de fundamental importância, na 
medida em que ele atua para promover as bases da acumulação 
e as bases da legitimação do sistema capitalista. Nesse sentido, 
as instituições do Estado funcionam para reproduzir o capita-
lismo e esse seria, portanto, o objetivo das políticas públicas.

Para Offe (1975), como a reprodução do capitalismo 
necessita de continuada acumulação e legitimação, e estas duas 
condições não são geradas espontaneamente pelas economias 
capitalistas, o Estado assume essas duas funções. A acumulação 
continuada, a primeira condição necessária para a repro-
dução do capitalismo, e a legitimidade, a segunda condição, 
se revelaram como os dois pré-requisitos funcionais centrais 
para a manutenção do sistema capitalista. A legitimidade 
é fundamental porque o apoio popular é uma exigência da 
democracia, e, na medida em que o capitalismo sempre enfrenta 
a ameaça da classe trabalhadora, o consentimento é extre-
mamente necessário para desarmar a onipresente ameaça 
revolucionária dos trabalhadores.

Nessa concepção, o Estado aparece como a única 
instituição capaz de promover as condições necessárias para 
a manutenção e consolidação do capitalismo. Portanto, o papel 
do Estado nas recentes teorias marxistas é desempenhar 
as funções necessárias para fornecer as condições para aqueles 
dois pré-requisitos centrais – a acumulação e a legitimação 
–, quando estes estão ausentes e ameaçando a reprodução 
capitalista. Logo, as políticas públicas constituem um esforço 
para criar as condições necessárias para preservar a produção 
capitalista, ou seja, toda política pública constitui uma tentativa 
de implementar a acumulação e a legitimação.
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O Estado na concepção de Marx, em O Capital, não desem-
penhava qualquer papel sobre a economia capitalista, uma vez 
que, para ele, o capitalismo se reproduz e se desenvolve por 
si próprio. No entanto, as teorias marxistas contemporâneas 
do Estado chamam a atenção para o fato de que a afirmação 
de Marx de que o capitalismo reproduz as condições de sua 
própria existência está ultrapassada frente ao desaparecimento 
do capitalismo liberal. Tais teorias rejeitam essa afirmação com 
base na ausência, nas sociedades capitalistas, de algumas das 
condições necessárias à reprodução do sistema. Isto porque, 
segundo Przeworski (1995, p. 97), “mesmo que Marx estivesse 
certo sobre sua época – e as referências à “lei do valor” indi-
cariam que ele estava –, sua teoria não é mais relevante para 
o capitalismo contemporâneo, pois ele não é mais organizado 
pelo mercado, mas pelo Estado”.

De acordo com Offe (1975), o capitalismo ao apresentar 
uma tendência em direção à “desmercantilização” começa 
a criar problemas para o sistema: “quando o capital e o trabalho 
se retiram das trocas mercantis, a acumulação não é mais auto-
mática, a legitimação é ameaçada e o Estado fica desprovido 
de recursos e de apoio popular. Nasce então o problema do 
Estado capitalista” (PRZEWORSKI, 1995, p. 97).

Para promover a acumulação, a fonte de seus próprios 
recursos, e assegurar a legitimação, já que os governos, em um 
regime democrático, devem buscar apoio popular (expresso 
eleitoralmente), tanto Habermas (1975) quanto Offe (1975) 
oferecem uma lista completa e longa das funções que cabe ao 
Estado realizar. Essa lista, por sua vez, pode ser resumida em 
tudo que os governos fazem.

A teoria de Offe e Habermas acerca do Estado no 
capitalismo, de fato, advoga a ideia de que o papel do Estado 
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é promover a acumulação e manter a legitimidade, e que 
toda política pública deve ser vista como um esforço para 
implementar tais objetivos.

Já a teoria de Poulantzas (2000) parte da premissa de 
que “o capitalismo jamais poderia reproduzir-se sem o Estado, 
uma vez que o Estado tem a função particular de ser o fator 
de coesão das sociedades capitalistas” (PRZEWORSKI, 1995, p. 
105). Nessa teoria, as funções políticas do Estado são de signi-
ficativa importância para a existência e o funcionamento do 
capitalismo, da mesma forma que para Offe e Habermas.

No entanto, Poulantzas (2000) chama a atenção para 
a independência do Estado, ou melhor, para a autonomia 
do Estado. Ou seja, para realizar suas funções, o Estado precisa 
ser independente da influência dos capitalistas, é aqui que reside 
a teoria da autonomia relativa do Estado de Poulantzas. Para 
ele, a autonomia é sempre relativa porque o Estado é autônomo, 
porém, desempenha a função de reproduzir o capitalismo.

Para Poulantzas (2000), o Estado não representa um 
monopólio do capital, mas sim o resultado de uma luta de 
classes resultante da divisão social do trabalho. Trata-se de um 
ente rodeado de interesses pertencentes a diversos segmentos, 
que se consubstancia em uma organização da classe dominante 
sobre as classes dominadas. O interesse dessa última, por sua 
vez, é absorvido parcialmente, o que reflete em uma presença 
marginal no aparato estatal. O domínio do Estado, por sua vez, 
vai além da repressão, destacando-se o uso dos aparelhos ideo-
lógicos como forma de construir um consenso entre as classes. 
O Estado possui a materialidade específica de uma correlação 
de forças entre classes e frações de classe.

Frise-se que Poulantzas (2000) não retira o caráter de 
classe da compreensão acerca do Estado capitalista, e sim 
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acresce a essa discussão a necessidade de que sejam conside-
radas as diversas contradições entre classes e inter classes para 
conformação de uma política. No sentido do exposto, a atuação 
do Estado traduz os interesses do capital não de forma automá-
tica, mas sim em razão de uma correlação de forças advinda 
da luta de classes. Nessa perspectiva, o direito do qual emana 
as ações do Estado, “expressa as relações de força no seio do 
bloco no poder” (POULANTZAS, 2000, p. 91). De forma direta, o 
autor se afasta de uma visão do Estado enquanto mero instru-
mento de classe, compreendendo que: 

Se o Estado não é integralmente produzido pelas classes 

dominantes, não o é também por elas monopolizado: o poder 

do Estado [...] está inscrito nesta materialidade. Nem todas 

as ações do Estado se reduzem à dominação política, mas 

nem por isso são constitutivamente menos marcadas 

(POULANTZAS, 2000, p. 12).

De acordo com Poulantzas (2000, p. 108):

o capitalismo não pode durar a menos que o Estado assegure 

que as diferentes atividades socialmente organizadas sejam 

funcionais à produção capitalista; a menos que o Estado 

obrigue a burguesia particularista à defesa de seu próprio 

interesse coletivo; e a menos que ele impeça a organização 

da classe trabalhadora como ator revolucionário. E o Estado 

invariavelmente realiza tudo isso.

Em linhas gerais, o que essas teorias compartilham é 
a tese de que os Estados, de uma forma ou de outra, são tão 
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constrangidos pelos interesses do capital que atuam em favor 
daqueles que o detém.

A seguir, apresentaremos um exemplo que poderá 
elucidar um caso relativo a essa terceira perspectiva.

II – UM EXEMPLO DE ESTADO DO CAPITAL

O Estado desenvolvimentista na América Latina, nos 
países subdesenvolvidos, teve a concepção de Estado do capital, 
visto que exercia o papel de realizar o desenvolvimento econô-
mico do país. Podemos lembrar toda sua ênfase no processo de 
concentração de renda e na industrialização capitalista. Além 
disso, essa forma de Estado não atendia propriamente aos inte-
resses e objetivos dos cidadãos, na medida em que beneficiava, 
sobretudo, as frações da burguesia que estavam vinculadas 
à acumulação monopolista.

Para efeitos de esclarecimentos, faz-se necessário dizer 
que o Estado keynesiano tomou duas formas: na Europa e nos 
Estados Unidos – de Estado de Bem-Estar Social (Welfare State) 
–, e na América Latina e nos países de economia periférica – 
de Estado desenvolvimentista. Isso não significa dizer que não 
existiam instituições que tratavam das questões do bem-estar. 
Isso porque, enquanto, na Europa, o capitalismo estava mais 
avançado, a ideia era a distribuição de renda, resolvendo as 
questões de legitimidade do próprio sistema. Já na América 
Latina e nos países subdesenvolvidos a busca era, ainda, pela 
concentração de renda, orientando-se, primeiramente, pelo 
crescimento, para depois realizar a distribuição.
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O Estado desenvolvimentista assumiu, no pós-guerra, 
a responsabilidade, nos países de economia periférica, princi-
palmente na América Latina, de promover o desenvolvimento. 
Logo, surge a questão: o que é promover o desenvolvimento?

Em primeiro lugar, acelerar a industrialização, criar 
condições para que ela fosse concretizada. E de uma forma mais 
secundária, modernizar a agricultura, inserindo-a de forma 
mais eficiente no mercado internacional. Ainda, promover o 
desenvolvimento significava também fornecer a infraestrutura 
necessária para a urbanização.

A influência da ideologia desenvolvimentista e, em 
particular, do ideário cepalino esteve presente nessa forma de 
Estado. Os governantes desses países defendiam a intervenção 
direta do Estado na economia para implementar a industria-
lização, a qual era tida como meta prioritária para se alcançar 
o desenvolvimento econômico. O Estado era o agente ativo do 
desenvolvimento porque, na falta de uma burguesia nacional forte,  
era da alçada do aparelho de Estado assumir o controle e a direção 
do processo de desenvolvimento econômico. Logo, os governos 
concentravam todos os seus esforços na industrialização, uma 
vez que esta simbolizava a consolidação do capitalismo.

Na América Latina, é preciso chamar a atenção para o 
papel da Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL)1, 
uma vez que esta inspirou todo o pensamento econômico latino-
-americano com sua posição contrária ao liberalismo neoclássico 
e favorável à corrente keynesiana. Partindo do princípio de 
que a industrialização para o mercado interno e a consoli-
dação do desenvolvimento capitalista só seria possível através 

1 Comissão Econômica para a América Latina criada no final da década 
de 1940, com uma das finalidades explicar o atraso da América Latina em 
relação aos países desenvolvidos e encontrar formas de superá-lo.
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da participação do Estado na economia por meio do planejamento 
governamental, a Cepal influenciou os mais importantes pensa-
dores latino-americanos e, é claro, os governos desses países. 
Portanto, para garantir a industrialização nos países periféricos, 
far-se-ia necessária a intervenção estatal de modo que o Estado 
tornar-se-ia o “pivô” do desenvolvimento econômico.

No caso do Brasil, como afirma Mantega (1984, p. 64), 

a teoria cepalina e seus desdobramentos nacional-desenvol-

vimentistas nortearam os passos dos governos populistas 

brasileiros, abrindo caminho, assim, para a plena implan-

tação do capitalismo monopolista no país e a fase mais 

avançada do imperialismo.

No pensamento dos líderes políticos, nos Estados 
desenvolvimentistas, quaisquer reivindicações por parte dos 
trabalhadores, ou daqueles cidadãos que se encontravam fora 
do mercado de trabalho por maior consumo, eram consideradas 
de interesses particularistas, contrários ao desenvolvimento 
nacional. Logo, aumentar os salários ou os gastos com serviços 
de natureza social implicava, de um lado, desviar recursos 
do investimento necessário ao crescimento, assim como à 
acumulação de capital; e, de outro, elevar os custos de produção. 
De acordo com os desenvolvimentistas, portanto, o bem-estar 
dos desempregados e dos pobres era um problema a ser resol-
vido pela caridade privada, e não pela economia.

Acerca dessa temática, Zermeño (1983) demonstrou em seu 
estudo a não correspondência entre economia e sociedade nos 
países de economia periférica. Isto significa dizer que não há 
correspondência entre desenvolvimento econômico e o desen-
volvimento da sociedade nesses países, o que pode ser explicado 
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pelo tipo de Estado presente neles. Como vimos, o Estado estava 
submetido à lógica do capital e ao controle daqueles que deti-
nham o poder econômico. A existência de um deslocamento 
entre o crescimento econômico e as dimensões sociais, políticas 
e cultural constata que o desenvolvimento da economia na 
América Latina foi um desenvolvimento alheio ao desenvolvi-
mento social, político e cultural.

Quando afirmamos que o Estado desenvolvimentista se 
apresenta como um exemplo claro daquela forma de governo 
que busca implementar os interesses do capital, estamos nos 
apoiando na realidade da sociedade brasileira, que tem apresen-
tado padrões inaceitáveis de desigualdade social, consequência 
da imensa pobreza que continua a atingir parcelas expressivas 
da população. Como chama a atenção Mantega (1984, p.75-6):

os desníveis sociais, ao invés de desaparecerem ou diminuírem, 

acabaram se ampliando, conforme mostravam os estudos sobre 

concentração de renda, enquanto a dependência semicolonial 

foi substituída por uma forte presença do capital estrangeiro 

e do imperialismo em pleno território nacional.

Diante dessa realidade, tornou-se evidente que o prin-
cipal efeito da industrialização capitalista era a valorização 
do capital e não exatamente o progresso e o bem-estar social 
de toda a coletividade.

Analisando o Estado desenvolvimentista, tal como ele 
é concebido, verificamos que nem sempre ele atua, diretamente, 
voltado para os interesses do capital. Mesmo os estudos sobre o 
Estado desenvolvimentista feitos, por exemplo, por Peter Evans 
(1993), mostram que esse Estado, que deveria servir ao interesse 
do capital, se realizou de forma diferente em diversas situações.
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O estudo realizado por esse autor demonstra que, por 
exemplo, no Zaire, o Estado se adequou dentro do perfil dos 
governantes, ele funcionou quase como Estado autônomo, 
sujeito, independente, devido aos interesses dos grupos 
no poder, e não apenas conforme os interesses do capital, o que 
demonstra que, mesmo o Estado desenvolvimentista, que, em 
tese, deveria servir aos interesses do capital, não funciona na 
mesma direção, uma vez que isto vai depender dos arranjos 
institucionais, do avanço das estruturas democráticas em cada 
país. Daí porque não compartilhamos da ideia de entender 
o Estado a partir de uma única visão: ou ele é governo do povo, 
ou ele é governo do estado ou ele é governo do capital.

As experiências analisadas por Peter Evans chamam a 
atenção para as delimitações dessas concepções que analisam 
o Estado dentro de uma única perspectiva. Elas demonstram 
que o Estado funciona em diferentes direções, de acordo com 
a forma como os interesses adentram na esfera pública, na 
arena política, enfim, como as elites se comportam.

No Zaire, a ditadura de Mobutu construiu uma fortuna se 
apropriando daquilo que era público de uma forma privada. Nesse 
período, o governante distribuiu todos os cargos com os seus 
familiares, amigos e parceiros; e dilapidou o patrimônio público, 
isso, de alguma maneira, sem resistência da sociedade. Desde 
que assumiu o governo do Zaire, em 1965, é possível afirmar que 
o governo age tanto em benefício do capital, como em benefício 
próprio, o que se explica pela forma como o Estado foi construído, 
organizado e como ele funciona na sociedade zairiana.

A forma como o Estado se organiza tem a ver com o modo 
como foram inseridos, no espaço público e na arena política, 
os interesses, os grupos, as elites, que tipo de regime político 
está presente na sociedade. Tudo isso vai definir resultados.  
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Logo, é preciso identificar quais são os atores que estão parti-
cipando daquele jogo, quais são os interesses, quais são as 
estratégias, como se conciliam os interesses no interior das 
organizações públicas, enfim, há uma série de elementos que são 
fundamentais desde que se perceba o Estado não como um ente 
cristalizado que está acima da sociedade, mas como produto dela.

No caso do Zaire, segundo Evans (1993, p.119), tem-se um 
exemplo de manual de um “Estado predatório” no qual a preo-
cupação da classe política com a busca de renda converteu 
a sociedade em sua presa. Isto porque o Estado zairiano era fiel 
ao modelo patrimonialista, “uma vez que o controle do aparelho 
de Estado cabe por direito a um pequeno grupo de indivíduos 
vinculados em termos pessoais”.

O Estado era, nesse caso, extremamente forte, centrali-
zador e onipotente, mas, por outro lado, extremamente frágil 
no que diz respeito à existência de mecanismos de controle 
da sociedade, de responsabilização social – (accountability). 
A presença de canais para os governantes poderem responder 
à sociedade, prestar contas, tornar transparente as suas ações 
não existia no Zaire, o que “afastava reações sociais críticas 
a sua dominação arbitrária” (EVANS, 1993, p.121).

Em suma, o Estado, nesse exemplo, foi extremamente 
negativo não pelo fato da incapacidade de exercer as suas 
funções, mas da forma como o espaço público foi ocupado. Isto 
significa dizer que o Estado passou a ser visto, como diz Evans, 
como um Estado predador, que confunde o público e o privado; 
que coloca os interesses das suas elites, dos seus integrantes 
acima dos interesses da coletividade; que é apropriado de uma 
forma patrimonialista; e que está distante da sociedade sem 
que contenha mecanismos de controle social.
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A partir da realidade do Zaire, podemos, portanto, 
afirmar que, mesmo os Estados desenvolvimentistas, não agem 
exclusivamente para atender aos interesses do capital. O Estado 
não é só governo do capital nessa realidade, mas é também autô-
nomo para realizar seus próprios objetivos. Daí porque devemos 
pensar o Estado de uma forma mais ampla, mais complexa que 
abrange tanto os interesses, no caso do Zaire, do capital como 
do dirigente estatal.

Na verdade, o que queremos demonstrar é que não dá pra 
entender o Estado como tendo a mesma performance e a mesma 
capacidade de ação em qualquer sociedade. A forma como se 
constrói o Estado, a forma como ele é apropriado ou autônomo 
em relação aos interesses particulares, a forma como ele se 
relaciona na história com a sociedade, são os elementos que vão 
dizer acerca da possibilidade ou não do Estado desempenhar as 
suas funções de acordo com os seus interesses e/ou de acordo com 
os interesses do povo e/ou de acordo com os interesses do capital.

Portanto, o Estado não é só governo do povo, não é só 
governo do Estado e não é só governo do capital. Trata-se, 
na verdade, de uma arena muito mais ampla. A partir do ex- 
posto, as três visões apresentadas não podem ser vistas de 
forma isolada, uma anulando a outra. O Estado, na medida 
da evolução da democracia, cada vez é um pouco de governo 
do povo, é um pouco de governo do Estado e é também um 
pouco de governo do capital.

Frise-se, ainda, que, com a consolidação da democracia, 
o Estado não pode ser mais visto como o Estado do capital, 
e o Estado keynesiano europeu é um exemplo do que estamos 
afirmando. Ele é a expressão maior desse Estado mais aberto, 
porque surgiu a partir de um consenso social que envolvia 
classes em luta, trabalhadores e empresários. Nesse caso, 
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o Estado de bem-estar se apresenta como um exemplo de 
um Estado democrático que, nessa condição, nem assume 
a concepção de Estado do capital, nem de Estado autônomo 
e nem de Estado do povo. Ele surge, ao mesmo tempo, para 
resolver as questões do capitalismo naquela época, mas incor-
porando as demandas da sociedade.

Portanto, o Estado de bem-estar keynesiano é um exemplo 
concreto de uma síntese entre essas várias concepções. Ele 
é um tipo de Estado preocupado com as demandas que vêm da 
sociedade e com os interesses do próprio capital, ele surge para 
recuperar o capitalismo em crise, numa concepção que tem a ver 
com o avanço da democracia no capitalismo no mundo inteiro.

Na esteira dessa discussão, o item a seguir tratará do 
Estado de bem-estar Keynesiano.

III – O ESTADO DE BEM-ESTAR KEYNESIANO

O Estado de bem-estar keynesiano2 surgiu a partir de 
uma crise cujos marcos fundamentais foram a Primeira Guerra 
Mundial, a Revolução Russa e a Grande Depressão de 1929. 
Este Estado foi de fundamental importância para a superação 
da crise de 1929, uma vez que ele se transformou no sujeito 
ativo e dirigente do processo de desenvolvimento capitalista. 

2 Este Estado assumiu diferentes denominações — Welfare State, na Inglaterra 
e Estados Unidos; Sozialstaat, na Alemanha; État-Providence, na França; 
Estado Desenvolvimentista, nos países de economia periférica. Nos últimos 
anos, este moderno Estado de bem-estar tem sido analisado de diferentes 
perspectivas. Ver, por exemplo, Esping-Andersen (1991), Habermas (1975), 
King (1988), Rosanvallon (1984). 
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As intervenções do Estado keynesiano, tanto na economia como 
na vida social, foram cruciais para a sobrevivência do capitalismo 
na década de 1930, e para garantir seu crescimento nos anos 
de ouro do segundo pós-guerra, a época dourada do capitalismo, 
período histórico iniciado em 1948 e concluído em 1973.

Com a crise geral do capitalismo nos anos de 1930 as 
reivindicações do movimento operário concretizaram-se 
em novas instituições democráticas. O Estado keynesiano foi 
consequência das lutas populares pela democracia e pela igual-
dade, essa forma de Estado representava a conquista da classe 
trabalhadora no mundo inteiro. A força da classe trabalhadora, 
da sua organização e mobilização para articular demandas 
por melhores condições de vida e trabalho, foi de fundamental 
importância para a formação e a expansão do Estado de 
bem-estar keynesiano. Este tipo de Estado foi formado a partir 
de um compromisso de classes, em que o objetivo principal era 
político, ou seja, quebrar ou fragilizar o movimento operário.

Ao mesmo tempo que o Estado keynesiano revelou-se 
como uma solução para a crise do capitalismo, ele produziu 
muitas transformações que modificaram sua morfologia e seu 
funcionamento. Depois da Segunda Guerra Mundial ocorreu 
uma mudança profunda no papel do Estado. Como afirma 
Brunhoff (1991, p.22):

o Estado apareceu como um agente econômico particular, 

emissor e receptor de f luxos que atravessavam toda a 

economia nacional. Sua intervenção assumiu um caráter legí-

timo, não mais em tempo de guerra apenas (mobilização de 

todos os recursos disponíveis contra o inimigo), mas também 

em tempo de paz, para sustentar o crescimento econômico. 

Mudança ideológica considerável, que dominou as idéias 
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desde a Grande Depressão dos anos 30 até meados dos anos 

70: “período keynesiano”, ligado ao advento da economia.

De acordo com Keynes, em General Theory of 
Employment, Interest and Money, obra que foi publicada em 
1936 e que contém os elementos de sua teoria econômica, a qual 
assinala a ampliação das ações estatais na economia como 
o requisito necessário à sobrevivência do capitalismo, a reali-
zação de um programa de reforma social deve ser executada 
dentro do arcabouço da ordem social existente. E “o primeiro 
requisito prévio para uma sociedade melhor é a abolição 
do desemprego. O segundo é uma distribuição mais equitativa 
e menos arbitrária da riqueza e da renda” (DILLARD, 1986, p.297). 
Isto porque, para ele, as propostas que hão de promover um 
alto nível de emprego proporcionarão também, como resultado, 
uma distribuição mais equitativa do rendimento e da riqueza.

Nesse sentido, a ampliação das funções do Estado se 
revelou como a única forma de evitar a destruição total do 
sistema capitalista diante da sua mais grave crise do século XX.3 
Em relação à participação do Estado na economia, diz Keynes 
(1949, p. 290), “defendo-a tanto por ser o único meio praticável 
para evitar a destruição total das formas econômicas existentes 
como por ser condição de funcionamento adequado da livre 
iniciativa”. Portanto, a economia política de Keynes preconizava 

3 A teoria econômica de Keynes proporcionou uma base teórica para um novo 
liberalismo, o qual, ao contrário do liberalismo clássico, rejeita o laissez-faire. 
Além disso, Keynes apresentava uma posição teórica que atacava o capitalismo 
financeiro e defendia o capitalismo industrial com vista à capacidade 
de sobrevivência do capitalismo. A extensão das ações do Estado em forma 
de obras públicas, assim como de intervenções na economia faziam parte 
do programa liberal para evitar o Socialismo. Ver Dillard (1986). 
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a necessidade de intervenção direta do Estado na economia, 
para garantir o equilíbrio e a modernização do capitalismo.

Esta nova forma estatal capitalista passou a adquirir uma 
centralidade tanto para garantir a continuidade da acumulação 
capitalista, como para manter a legitimidade do sistema. Nesse 
sentido, o Estado keynesiano repousava sobre a problemática 
compatibilização de duas lógicas, conforme Boron (1994):

• uma, de tipo econômica, que estava relacionada com a reani-

mação e estabilização da acumulação capitalista; e outra,

• de tipo política, preocupada em encarar os perigos da revo-

lução, assegurar a pacificação social, a institucionalização 

dos conflitos classistas e a criação de uma ordem burguesa 

estável e legítima

Isto significa dizer que o Estado keynesiano, ao mesmo 
tempo que surge para recuperar o capitalismo, surge também 
numa perspectiva de ampliar as bases de legitimidade desse 
Estado. Desse modo, o consenso representado por essa forma 
de Estado teve como base de sustentação um compromisso 
de classes que envolvia “uma dupla moldura institucional: 
a) de um lado, o funcionamento da democracia parlamentar 
com sufrágio universal e livre competição partidária; b) de 
outro lado, uma economia de mercado com substancial inter-
venção do Estado” (SPINELLI, 1993, p. 207) – sendo muito mais 
amplo do que os interesses do capital. Daí porque esse Estado 
se constituiu como um exemplo de Estado democrático, que 
incorpora as demandas da sociedade. O Estado keynesiano 
incorpora as demandas e produz políticas governamentais 
tendentes a satisfazer as reivindicações populares. Portanto,  
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em virtude do surgimento e da consolidação de uma demo-
cracia social e econômica o Estado tem por função conciliar os 
imperativos da acumulação capitalista com os da legitimação 
democrática. Democracia essa que se expressa, segundo Boron 
(1994, p.79), da seguinte forma:

1. no fato de que sua fonte de legitimação provém do sufrágio 

universal; 2. no caráter democrático dos procedimentos 

de constituição da autoridade política e da formação 

da “vontade nacional”, e 3. na qualidade e na quantidade das 

respostas governamentais às demandas populares, isto é, nas 

políticas sociais que levem adiante os governos democráticos.

Destaca-se, aqui, que a política econômica defendida por 
Keynes chama a atenção para um Estado forte com capacidade 
de impor à sociedade o aumento das despesas públicas para 
acabar com a crise do capitalismo. O financiamento público das 
despesas sociais relacionadas à educação, à saúde e à seguridade 
social nesse tipo de Estado são prioridades.

Com a crise do capitalismo, ocorre uma intensificação 
no processo de exclusão social e a pobreza passa a existir de 
forma alarmante. Diante disso, a questão social, que, segundo 
Castel (1998), pode ser caracterizada por uma inquietação 
quanto à capacidade de manter a coesão de uma sociedade, 
se apresenta como uma ameaça de ruptura da ordem estabe-
lecida. Essa situação social estava presente em todo o mundo, 
não se tratando de uma exclusividade de países periféricos, 
como o Brasil, mas dizia respeito a um fenômeno que atingia, 
também, os países desenvolvidos.

Na medida em que o Estado tem o papel de garantir 
as condições para a acumulação e a legitimação do sistema,  
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ele precisa responder às demandas da sociedade, precisa 
efetivar políticas públicas que sejam capazes de responder às 
necessidades básicas dos cidadãos, prevenir e aliviar a pobreza.

Como chama a atenção Mishra (1995, p. 21), o Estado 
keynesiano partia do princípio de que eram “os governos que 
podiam e deviam assumir a responsabilidade de manterem um 
mínimo decente de condições de vida de todos os cidadãos”. 
Em resumo, são três tipos de compromissos que o Estado keyne-
siano assume para enfrentar a mais grave crise do capitalismo, 
a qual tinha como consequência um significativo aumento na 
taxa de desemprego, que tinha como resultado altos índices 
de pobreza, de miséria e de exclusão social: política de pleno 
emprego; um conjunto de serviços sociais universais (educação, 
saúde e segurança social) para satisfação das necessidades 
básicas dos cidadãos; e uma série de medidas para evitar 
e aliviar a pobreza (assistência social).

Dessa forma, o Estado keynesiano simboliza um novo 
consenso entre o capital e o trabalho, assim como entre 
a democracia capitalista e os seus cidadãos, uma vez que 
promove a realização de certas garantias e direitos sociais. 
O fato é que o Estado social está vinculado à ideia de direito, 
na medida em que foi uma conquista da classe trabalhadora. 
Como diz King (1988, p.55):

O desenvolvimento do estado de bem-estar e os direitos 

sociais de cidadania a ele associados remodelaram funda-

mentalmente a natureza das sociedades modernas, as quais 

são atualmente caracterizadas por uma combinação única 

de estado de bem-estar e economia. [...] O estado de bem-estar 

do pós-45 confere direitos sociais (padrões mínimos 

de saúde, renda, educação, direito ao trabalho) os quais,  
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em sua implementação e plena expressão, transformaram 

o papel do Estado e a relação entre Estado e economia; em 

conseqüência, as causas e a natureza do conflito social 

nessas sociedades modificaram-se.

No mesmo sentido, afirmou Przeworski (1991, p.244):

Em linhas gerais, o Estado de bem-estar keynesiano base-

ava-se na idéia de compromisso social, o qual relaciona 

o Estado, o capital e o trabalho.  Ou seja, os trabalhadores 

(a classe operária) concordam em não contestar as relações 

de produção, a propriedade privada dos meios de produção, 

em troca de um Estado social comprometido com a distri-

buição de renda e a eqüidade social.  E, como vimos, o Estado 

keynesiano teve como base de sustentação o compromisso de 

classes que estava pautado no pleno emprego e na igualdade. 

Em relação ao pleno emprego é preciso dizer que este seria 

regulado por meio da administração da demanda (gastos 

governamentais), e a igualdade seria buscada a partir da rede 

de serviços sociais que compunham o Estado de bem-estar. 

Nesse sentido, como afirma, o Keynesianismo forneceu 

os alicerces ideológicos e políticos para o compromisso 

da democracia capitalista, ao mesmo tempo que ofereceu 

a perspectiva de que o Estado seria capaz de conciliar a 

propriedade privada dos meios de produção com a gestão 

democrática da economia [...].

A partir dessa lógica, Przeworski (1991) destacou que 
o controle democrático sobre o nível de desemprego e a 
distribuição da renda tornaram-se, portanto, os termos do 
compromisso que viabilizou o capitalismo democrático.
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Com a consolidação da democracia, o Estado não pode 
ser mais visto de forma isolada, ou atendendo aos interesses do 
povo, ou os seus próprios interesses e objetivos, ou do capital, 
e o Estado de bem-estar keynesiano é um exemplo do que 
estamos afirmando.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capítulo propusemos explorar as várias interpre-
tações do Estado capitalista contemporâneo, que podem ser 
encontradas na Ciência Política, identificando seus argumentos 
principais. No entanto, passando em revista algumas das prin-
cipais interpretações do Estado contemporâneo, concluímos 
que devemos adotar uma nova perspectiva analítica para uma 
melhor compreensão do Estado democrático.

Na verdade, as teorias analisadas precedentemente 
são apenas parcialmente verdadeiras e, portanto, unilaterais 
e incapazes de dar conta de toda a complexidade do Estado 
capitalista. Logo, não é possível analisar o Estado nas sociedades 
capitalistas com base em uma única teoria, uma vez que, como 
diz Przeworski (1995, p.133), “cada sociedade se defronta com 
três diferentes problemas políticos: 1) como tornar manifestas 
e agregar as preferências individuais; 2) como manter as insti-
tuições políticas especializadas responsivas às demandas 
democráticas; e 3) como satisfazer os objetivos democratica-
mente escolhidos, referentes à alocação de recursos escassos”. 
Problemas esses que são de fundamental importância para uma 
compreensão do Estado moderno de bem-estar.



O ESTADO CONTEMPORÂNEO E SUAS VÁRIAS INTERPRETAÇõES

Lindijane de Souza Bento Almeida / Raquel Maria da Costa Silveira 

158

A partir da análise das três grandes visões dominantes 
na Ciência Política sobre o papel do Estado capitalista contem-
porâneo, é necessário dizer que nenhuma delas – a que explica 
o Estado pelos interesses dos cidadãos; a que explica a auto-
nomia do Estado e das instâncias de governo, o Estado-Sujeito; 
e a que explica o Estado do ponto de vista dos valores e objetivos 
do capital –, que, como vimos, incorporam inúmeras correntes 
teóricas, deve ser tratada de forma isolada em contextos 
democráticos, uma anulando a outra. Tal afirmação se justifica, 
pois o Estado não é só governo do povo, não é só governo do 
Estado e não é só governo do capital. O Estado é uma arena 
muito mais ampla que engloba todas essas formas de governo. 
Aponta-se, portanto, que a análise do Estado dentro de uma só 
perspectiva constitui-se como uma interpretação rasteira, sob 
uma lente inadequada e pouco segura. O Estado, na medida da 
evolução da democracia, cada vez mais é um pouco de governo 
do povo, é um pouco de governo do Estado e é também um 
pouco de governo do capital.

E o Estado de bem-estar keynesiano se apresenta, histo-
ricamente, como a expressão maior desse Estado mais amplo 
e aberto, porque é um Estado que surgiu a partir de um consenso 
social que envolvia classes em luta, trabalhadores, empresários.

Ainda, aponta-se que, com a consolidação da democracia, 
o Estado passou a atuar em múltiplas esferas sociais, o que 
demonstra que ele não pode ser analisado a partir de uma 
única dimensão. O governo, para ser legítimo, precisa exercer 
mais do que um papel ativo na economia, ele precisa também 
fornecer serviços sociais eficazes para os cidadãos, ou seja, 
responder às demandas da sociedade com políticas governa-
mentais efetivas, eficientes e eficazes.
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Por fim, em Przeworski (1995, p. 134) encontramos o 
substrato para sintetizar o que aqui buscamos expor:

uma democracia madura exige instituições eleitorais que 

sejam representativas, instituições estatais responsivas 

à democracia e mecanismos de alocação de recursos que 

obedeçam ao processo democrático.

Daí porque partimos do princípio de que as três grandes 
visões dominantes que explicam o papel do Estado na sociedade 
capitalista são incapazes de dar conta de toda a complexidade 
desse Estado. Portanto, consideramos o Estado um pouco de 
governo do povo, governo do Estado e governo do capital.
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ESTADO, AUTONOMIA RELATIVA 
E POLÍTICAS PÚBLICAS

Lincoln Moraes de Souza

Podemos dizer, sem grandes exageros, que uma das ausências 
mais ilustres, tanto na literatura sobre Estado como nos estudos 
de políticas públicas, é exatamente as relações entre ambos. 
Entendemos por Estado, ao modo de Poulantzas (2000), uma 
condensação material de uma relação de forças entre as classes 
e as frações de classes. Quanto às políticas públicas, apesar 
de não serem atividades exclusivas e unidirecionais do Estado, 
porém, muito mais resultantes de interações de suas atividades 
com grupos e com classes sociais, remetem a ações organizadas 
desse Estado. Envolvem o mínimo de formulação e de estrutura 
organizacional, explicitação de propósitos (independentemente 
de serem cumpridos ou não) e horizonte de implementação.

Para efeito meramente analítico e centrado mais 
no Estado, comentaremos, agora, rapidamente, um pouco 
da história da separação. No tocante ao Estado, além de alguns 
textos marxistas e de uma minoria de autores de outras 
vertentes teóricas, tem sido um assunto pouco visitado – menos 
ainda ultimamente, em que pese, como assinala Therborn (1999), 
o crescimento das teorias sobre o assunto entre 1965 e 1985. 
Isso porque a corrente dominante na ciência política, no caso 
a norte-americana, quase sempre procurou evitar o assunto, 
devido ao seu viés liberal ou pluralista. A exceção mais honrosa 
e influente ligada às políticas públicas, como se sabe, foi publi-
cada em 1985, na coletânea intitulada Bringing the State Back In,  
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organizada por Evans, Rueschemeyer e Skocpol, e chamada, 
às vezes, de neoinstitucionalismo histórico.

O pluralismo, como lembra Przeworsky (1995), evita o 
termo Estado. Um caso bem explícito e típico a esse respeito nos 
é fornecido por Easton (1982), quando ele, além de subestimar 
a importância do Estado, afirma que seria de difícil operacio-
nalização na pesquisa empírica. É um termo ideologicamente 
carregado, muito associado ao marxismo e contraposto ao 
conceito de sistema político.

Ao responder ao autor, Schwartzman (1982) ressalta, 
entre outras coisas, que a questão residia, também, na tradição 
anglo-saxônica, em que predominava a ideologia liberal – daí 
a rejeição em se trabalhar com o conceito de Estado. Como 
ressalta Brunhoff (1991), os liberais atuais, ou neoliberais, 
adotam o discurso de que não deveria haver intervenções 
ilegítimas e artificiais do Estado e que o mercado teria que 
ficar livre. Requentando o antigo laissez-faire, defendem que as 
políticas econômicas trariam desequilíbrios ou algo do gênero. 
Poderíamos completar, que, hoje, ainda se assiste ao discurso 
neoliberal sobre o (mau) chamado Estado mínimo, apesar de 
que, quando surge qualquer problema que afetem suas finanças, 
os neoliberais apelam para o Estado.

Mesmo a literatura marxista sobre o Estado não tem 
primado ultimamente pela sua abundância. É sabido, inclusive, 
que os clássicos do marxismo (especialmente Marx, Engels 
e Lênin) não chegaram, propriamente, a elaborar uma teoria 
sistemática e detalhada sobre o assunto, como já indicou 
Poulantzas (1971), embora tenha ocorrido um desenvolvimento 
posterior com o chamado neomarxismo. Esse fato é diferente 
da análise de Bobbio (1979), segundo o qual o tema do Estado 
seria supérfluo para os socialistas, pois estes visavam mais 
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a conquista do poder e consideravam o Estado como algo 
meramente de transição e destinado a desaparecer.

Mas, no período subsequente a Marx, Engels, Lênin e 
Gramsci até 1968-1969, o problema da ausência ou os poucos 
trabalhos sobre o Estado prosseguiram na literatura marxista. 
Segundo Poulantzas (1991b), isso decorreu da repressão stali-
nista, que impediu qualquer discussão que, de uma maneira 
ou de outra, direta ou indiretamente, rebatesse e incentivasse 
qualquer crítica ao então modelo soviético.

Sobre a literatura mais especializada de políticas públicas, 
devido seu núcleo inicial ser originário dos Estados Unidos e, 
como já mencionado anteriormente, ter tradição ideológica 
liberal, a vinculação com o Estado foi e é muito frágil. Como 
lembra Melo (1999) e Meny e Thoenig (1992), durante muito 
tempo nunca houve motivações para a busca de uma teoria 
sobre a ação e a natureza do Estado. Mesmo que em outros 
países, como é o caso da França, a questão do Estado apresente 
um peso mais forte e tenha havido publicação de textos rele-
vantes, não foi suficiente para articular mais sistematicamente 
o tema das políticas públicas com o Estado capitalista, a ponto 
de exercer grande influência sobre a literatura internacional 
como um todo.

Em relação a políticas públicas, o marxismo, como regra, 
tem dedicado pouca atenção ao assunto. Nesse sentido, Romano 
(2009) tem certa razão, ao afirmar que o marxismo tem dificul-
dade em reconhecer as especificidades e os processos políticos 
ligados à formulação e à implementação de políticas públicas, 
por atribuir uma determinação externa a elas. Acrescentaríamos 
que o foco dos estudos habitualmente tem recaído muito sobre 
as ações mais amplas e estruturais do Estado, diluindo ou sendo 
indiferente às especificidades das políticas públicas.
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É verdade que existem alguns textos importantes sobre 
Estado e políticas públicas, mas, como assinalamos, exercem 
pouca influência. No campo do marxismo, houve também 
algumas exceções, mas, no fundamental, ainda se situam 
num terreno muito geral. Por isso, há essa nossa tentativa 
de trazer, de maneira preliminar, alguns elementos para uma 
abordagem marxista que ajudem numa maior apreensão dos 
vínculos gerais entre o Estado, a autonomia relativa do Estado 
e as políticas públicas.

Esses vínculos encontram sua razão de ser e sua condição 
necessária à autonomia relativa do Estado capitalista. 
Consideramos, especialmente por meio das contribuições 
de Poulantzas (1971, 1977, 1978a, 1978b, 1984, 1991a, 1991b, 2000), 
que essa é uma das características do Estado capitalista, além 
de sua unidade e centralização, que vai permitir a existência das 
políticas públicas. Decorre disso nossa atenção centrada nesse 
autor, pois foi o primeiro e o mais importante que teorizou 
sobre a autonomia relativa do Estado, o que, evidentemente, 
não exclui as contribuições de outros autores marxistas e não 
marxistas, mas isso extrapolaria os limites deste texto.

Ressalte-se, também, que a discussão do Estado nos 
países de capitalismo dependente, como é caso do Brasil, não foi 
contemplada, por uma razão simples: os textos mais relevantes 
sobre o Estado, como regra, não estão voltados a esses países.
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ALGUMAS ABORDAGENS SOBRE 
A ARTICULAÇÃO ENTRE ESTADO 
E POLÍTICAS PÚBLICAS

Uma das maneiras de tentar situar o marxismo e a relação 
entre Estado e políticas públicas é considerar os vínculos desse 
Estado com o restante da sociedade e não, como é comum 
e equivocado dizer, com a sociedade como um todo. Em outras 
palavras, seguindo o raciocínio de Poulantzas (2000), não traba-
lhamos com o viés liberal de colocar o Estado de um lado e a 
sociedade do outro, como se fossem duas entidades separadas 
e consideradas externas uma em relação à outra.

Entre as diferentes concepções e suas variadas 
denominações, que se referem explicitamente aos vínculos 
mencionados, podemos apontar rapidamente algumas. Stepan 
(1980), por exemplo, fala dos enfoques, ou modelos, ou paradigmas 
metodológicos pluralista-liberal, clássico marxista e estatista-or-
gânico do papel Estado nas sociedades capitalistas. Ele afirma 
que as teorias pluralista-liberal e o clássico marxismo seriam 
as mais influentes, em termos do tratamento da esfera política 
como variável dependente, no sentido de ter uma visão negativa 
do Estado. Já o estatismo-orgânico atribuiria grande relevância 
ao Estado, tratando-o como algo praticamente autônomo.

Outro trabalho que versa sobre o assunto, em torno da 
mesma linha que Stepan (1980), inclusive citando-o, é o livro 
de Carnoy (1988), o qual alude a diferentes pontos de vista sobre 
a sociedade e sobre o papel do Estado capitalista na sociedade, 
relação entre o Estado e a sociedade civil ou algo do gênero. 
O autor aponta o pluralismo, como a teoria e a abordagem, ou ideo-
logia oficial e predominante nos Estados Unidos e nas democracias 
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capitalistas; o corporativismo, como a tentativa de substituto 
lógico da democracia liberal; e a teoria e a abordagem, ou inter-
pretação marxista.

Focando mais no Welfare State, Therborn (1985) vai refe-
rir-se às teorias pluralista, ao corporativismo, ao estatismo e ao 
neomarxismo I e II. No caso do pluralismo, ele ressalta que, 
segundo essa visão, os resultados políticos seriam derivados 
da competição de partidos e grupos de interesses, entre outros. 
No corporativismo, por sua vez, estariam supostas as formas 
organizacionais monopolistas e organizadas. No estatismo, 
com destaque para o trabalho de Skocpol (1986), os chamados 
atores-chave seriam os gestores do Estado, os governos e os 
administradores; a estrutura do Estado funcionaria como uma 
variável independente importante.

Agregue-se a isso que o estatismo, que Therborn (1985) 
considera também como uma abordagem, não muito como teoria, 
corresponde ao neoinstitucionalismo ligado a Skocpol e a outros 
autores. Quanto ao neomarxismo e sua relação com o Estado, 
ele ocorreria, como veremos depois, em momentos e temáticas 
diferentes; e, por desdobramento, com distinta vinculação com 
as políticas públicas.

No caso de Menye Thoenig (1992), os autores, relacionando 
mais com as políticas públicas, falam de modelos teóricos, que 
seriam três grupos principais. O primeiro corresponderia ao 
pluralismo social, priorizaria o indivíduo e conceberia o Estado 
como encarregado de atender as demandas sociais. Em outras 
palavras, os inputs subministrariam produtos ou outputs. 

Um segundo grupo de teorias entenderia o Estado como 
instrumento a serviço de uma classe social ou de grupos 
específicos. Dessa forma, teria uma autonomia marginal, ao 
representar os interesses do capital (teorias neomarxistas), 
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dos burocratas, ou de especialistas que o controlaria do seu 
interior (teorias neoweberianas).

Já o terceiro grupo procuraria um caminho interme-
diário, visando interpretar os equilíbrios e os desequilíbrios 
estabelecidos entre o Estado e a sociedade, traduzidos pelas 
políticas públicas. Aqui entrariam o neocorporativismo, 
o neoinstitucionalismo e os policy communities.

Indicando agora alguns textos publicados no Brasil, 
Marques (1997) vai aludir a correntes ligadas ao tema dos atores 
políticos e à respectiva capacidade de influenciar as políticas 
estatais, tais como: a literatura neomarxista sobre o Estado (volta 
do estudo do papel do Estado na sociedade capitalista após 
a década de 1960, a burguesia como principal ator político, em 
termos de definir as ações do Estado etc.); as análises neoinsti-
tucionalistas (grande importância do Estado); a análise setorial 
(importância das comunidades profissionais na produção 
e na implementação das políticas públicas); e a State-in-societ 
approach (procura equilibrar a análise do Estado e da sociedade, 
entre outras coisas).

Outra tentativa interessante remete ao texto de Lobato 
(1997). A autora vai falar, por exemplo, de matrizes teóricas, 
ou vertentes, que procurariam desvendar as formas da relação 
Estado e sociedade e de concretização das políticas. Direcionando 
sua atenção à formulação de políticas, especificamente das 
políticas sociais, ela aponta para o pluralismo (especialmente, 
os grupos de interesses influenciando o governo), o neocorpo-
rativismo (importância da ação do Estado) e a matriz marxista 
(exemplificada especialmente pelos trabalhos de Claus Offe, 
citado como um autor neomarxista).

Quanto a Romano (2009), pensando na ciência política, 
o autor chega a diferenciar, mesmo sem maiores detalhes, 
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o que seriam as abordagens (propiciariam formulação de 
perguntas, induziriam à aplicação de métodos e apontariam 
os pressupostos subjacentes); os enfoques (aperfeiçoariam as 
abordagens e as adaptariam à pesquisa); as teorias (explicariam 
e interpretariam a realidade, orientariam e estruturariam 
a investigação e possibilitariam o desenvolvimento de modelos); 
e os modelos (representações ou descrições simplificadas do real, 
identificando os componentes fundamentais) analíticos sobre 
políticas públicas. Haveria, assim, as abordagens, as subdivisões 
em enfoques e as teorias subdivididas em modelos.

Nesse sentido, o autor fala das abordagens pluralista e 
elitista e dos enfoques com suas respectivas subdivisões, daí 
o neopluralismo e o pluralismo reformado, bem como as elites 
do poder e o corporativismo e, por fim, a abordagem marxista. 
As teorias (como as relações de patronagem e o clientelismo), 
por sua vez, possibilitariam o desenvolvimento de modelo, 
como os modelos de análise setorial, os cognitivos e de redes 
de política pública.

A nosso ver, partindo das diferenciações estabelecidas 
por Romano (2009), o marxismo, no tocante especificamente 
às relações amplas entre Estado e políticas públicas, deveria 
ser tratado como uma abordagem, uma vez que isso exclui 
uma conotação exagerada de coesão e ordem que seria, por 
exemplo, mais próximo da ideia de escola, ou algo do gênero. 
Decorre disso, como se observa a seguir, o fato de falarmos de 
marxismos e nos estendermos bem mais que nas outras partes.
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OS MARXISMOS, O ESTADO E 
AS POLÍTICAS PÚBLICAS

Para situar o marxismo, ou marxismos, e sua importância 
quanto à autonomia relativa do Estado capitalista e suas polí-
ticas públicas, devemos, inicialmente, vinculá-los à análise de 
Therborn (1999), o qual demonstra que, com o crescimento 
do Estado entre 1965 e 1974, foram produzidas três grandes 
correntes: a marxista, representada por Poulantzas, Miliband, 
Lowy e ele próprio; a estatista, inspirada em Weber e de caráter 
mais acadêmico; e uma corrente que não se via especificamente 
como uma teoria do Estado, mesmo trazendo novo enfoque 
sobre a problemática e que foi o da decisão pública, ou seja, 
uma expansão da teoria econômica liberal aplicada ao Estado. 

Foi exatamente o marxismo desse período que envolveu 
mais autores que os citados por Therborn (1999), como o livro 
de O’Connor (1997) em 1973, e por outros (as) que surgiram 
posteriormente, que vai fornecer o início do núcleo central 
e permitir a compreensão ou a base do vínculo entre Estado 
e políticas públicas.

Seguindo mais ou menos uma ordem temporal, podemos 
elencar, especialmente, algumas classificações dentro do 
próprio marxismo e procurar vinculá-las mais diretamente 
à questão do Estado capitalista, à autonomia e às políticas 
públicas. Nesse sentido, faremos uma síntese dos textos de Gold, 
Clarence Lo e Wright (1990), Carnoy (1988), Therborn (1985), 
Meny e Thoenig (1992) e Przeworsky (1995).

Começando, então, pela classificação de Gold, Clarence 
Lo e Wright (1990), com a qual nos demoraremos, por contem-
plar vários autores e tocar mais diretamente nas questões 
da autonomia relativa do Estado e nas políticas públicas.  
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Os autores lembram que a maioria dos trabalhos procura desen-
volver uma teoria ligada aos países capitalistas desenvolvidos 
e que as teorias marxistas concordam que o Estado capitalista 
serviria aos interesses das classes dominantes, situando-se, 
de forma diferente, diante das seguintes questões: por que 
o Estado contemplaria os interesses da classe capitalista? 
Como funcionaria o Estado para manter e também expandir 
o sistema capitalista? Procurando responder às interrogações 
citadas, existiriam, principalmente, três perspectivas implícitas 
sobre a teoria do Estado, mas nenhuma, propriamente, pura: 
a instrumentalista, a estruturalista e a hegeliano-marxista.

A perspectiva instrumentalista apresentaria as seguintes 
características: seria representada especialmente por 
Miliband, embora citem também Sweezer e Domhoff; anali-
saria os vínculos entre a classe dominante e o Estado, mas 
não trabalharia sistematicamente o contexto estrutural que 
envolve as relações; teria a visão de que o Estado funcionaria 
como um instrumento, no sentido de que a classe dominante o 
utilizaria para sua dominação; conceberia a existência de laços 
pessoais diretos entre a classe dominante e o aparato do Estado 
e entre a mesma classe e as instituições intermediárias como 
os partidos políticos; ocorreria a mesma lógica da causalidade 
social do pluralismo, no tocante à influência sobre o Estado, 
sendo que o instrumentalismo apresentaria os diferentes 
grupos como um grupo dominante.

Em relação às políticas de Estado, ou política de governo, 
ou, nas nossas palavras, o vínculo entre o Estado e as políticas 
públicas, os autores ressaltam: o instrumentalismo seria uma 
teoria centrada na natureza de classe que governa, nos meca-
nismos que vinculariam essa classe capitalista ao Estado e nas 
relações concretas estabelecidas entre os interesses de classe 
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e as políticas estatais; e como se configuraria a política 
governamental. As políticas do Estado estariam ligadas 
a pessoas situadas em posições estratégicas, em atuação direta 
com o manejo dessas políticas, ou indiretamente, por meio 
da pressão sobre o Estado.

Gold, Clarence Lo e Wright (1990) afirmam que, às vezes, 
é como se o exercício do poder e a formação da política estatal 
pudessem ser reduzidas a um voluntarismo das pessoas com 
poder, mesmo que reformas favoreçam os capitalistas. Nem 
por isso seriam necessariamente aceitas, como no New Deal; 
existem políticas estatais referidas a interesses gerais capi-
talistas e não a interesses específicos, pois haveria uma lógica 
do Estado. A elaboração das políticas seria vista, erradamente, 
como manejo de parte consciente da classe capitalista.

A segunda perspectiva, ou estruturalismo, teria os 
seguintes elementos: Poulantzas como o principal expoente; 
mostraria como a política do Estado estaria determinada 
pelas contradições e pelos os limites do capitalismo, tratando 
o manejo instrumental como algo secundário; discordaria 
categoricamente da noção de que o Estado seja um instrumento 
nas mãos da classe dominante. Sobre a autonomia relativa 
do Estado, argumentaria que sua existência decorreria da defesa 
dos interesses, a longo prazo, da classe capitalista como um todo 
e não de seus interesses específicos e locais.

A partir dos mesmos autores e ainda sobre o estrutura-
lismo, podemos estabelecer algumas relações entre a chamada 
função do Estado e as políticas públicas: procuraria desentranhar 
as funções que o Estado deveria desempenhar, para reproduzir 
o capitalismo como um todo; a função do Estado promoveria a 
unidade de uma formação social e, no caso da classe operária, 
ele a atomizaria, apresentaria como representante do conjunto 
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da sociedade, criaria a aparência de igualdade e faria várias 
concessões econômicas que levariam ao economicismo de 
segmentos desta classe. No caso da função junto à classe capi-
talista, o Estado resguardaria os interesses a longo prazo da 
classe no conjunto. As funções do Estado estariam determinadas 
pelas estruturas da sociedade e não pelas pessoas nas posições 
do Estado. Essas funções mudariam de acordo com o nível de 
desenvolvimento capitalista e a luta de classes; elas definiriam 
as políticas específicas e a organização do próprio Estado.

Mas o estruturalismo, Clarence Lo e Wright (1990) 
ressaltam, mesmo situando a formação de políticas no contexto 
geral da sociedade capitalista, não explicaria os mecanismos 
sociais que geram a política de classe compatível com o sistema. 
Além do mais, Poulantzas não mostraria os mecanismos sociais 
que regulariam as diversas relações sociais porque o Estado 
operaria à maneira com que se liga à classe dominante.

Passando para a perspectiva hegeliano-marxista, os 
autores falam que sua origem remontaria a Hegel, aos primeiros 
escritos de Marx e Engels, Lukács e à Escola de Frankfurt. 
Ressaltam que essa perspectiva enfatizaria a consciência e a 
ideologia, colocando em segundo plano o vínculo com a acumu-
lação e o manejo instrumental, além da relação entre o Estado 
e a classe. Trataria mais o Estado como mistificação, recorrendo 
a temas como consciência, ideologia, legitimação etc. e apre-
sentando pouca análise de políticas concretas.

Mas Gold, Clarence Lo e Wright (1990) referem-se a outros 
autores como se fossem novos caminhos. Citam Offe (1994) e sua 
crítica ao instrumentalismo e ao estruturalismo, ou seja, que 
ambas as perspectivas analisariam as determinações externas 
sobre o Estado e não seu funcionamento interno. Acrescentam 
sua contribuição referente aos mecanismos seletivos 
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ou à seletividade estrutural, afirmando que, ao analisar as 
contradições do Estado na acumulação e nos processos sele-
tivos que determinariam o caráter de classe, concluíram que 
isso poderia sugerir uma autonomia do Estado no tocante à 
própria lógica da acumulação. Em seguida, os autores apontam 
O`Connor e as funções contraditórias de acumulação e legiti-
mação, a existência do setor monopólico, competitivo e estatal 
da economia e o fato de o Estado, nessa compreensão, deixar de 
ser da superestrutura e passar a ser visto, agora, como criador 
das condições para a acumulação.

Finalmente, os autores emitem algumas opiniões, tais 
como: seria contingente o grau em que as políticas concretas 
ocorrem, se fosse por meio de processos estruturais ou instru-
mentais; o Estado seria sempre relativamente autônomo, nunca 
completamente autônomo (livre do controle ativo da classe 
capitalista) nem simplesmente instrumento (manejados pelos 
membros da classe dominante e sem restrição estrutural); 
existiriam partes do aparato do Estado mais susceptíveis ao 
manejo intenso dos capitalistas e outras, com maior autonomia 
estrutural; a autonomia relativa do Estado cresceria na 
proporção com que ele se comprometesse, cada vez mais, com 
a produção, quando a atividade social tornasse mais desmer-
cadorizada (produção mais organizada em torno do valor de 
uso e não de valores de troca); existiria algumas atividades 
relacionadas ao Estado que não seriam manejadas pelos capi-
talistas específicos ou por coalizões, como a cultura, a ideologia 
e a legitimidade, e que possuiriam um grau de autonomia fora 
do âmbito da simples manipulação.

Prosseguindo com o livro de Carnoy (1988), também é esta-
belecida uma espécie de classificação do marxismo mais atual, 
referente à questão do Estado e situando os diferentes autores, 
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vinculando-os, principalmente, a seus respectivos países.  
Como sua lista é longa e extrapolaria o espaço deste trabalho 
se todos fossem contemplados, nos concentraremos naqueles 
considerados mais importantes, que, direta ou indiretamente, 
voltam-se também mais para o tema de que estamos tratando.

Falando inicialmente de Althusser, o autor aponta, entre 
outras coisas, a crítica ao determinismo econômico e à visão 
sobre a autonomia relativa do político, que Poulantzas iria 
aplicar em seu conhecido trabalho de 1968, ao trabalhar com 
o conceito de autonomia relativa do Estado. Depois, ele passa 
a analisar as contribuições deste autor, a partir do que chama 
primeira fase, no caso, o livro Poder político e classes sociais 
(POULANTZAS, 1971) e última fase, com O Estado, o poder e o 
socialismo (POULANTZAS, 2000).

Sinteticamente, na primeira fase, o Estado seria mais 
encarado como estrutura e, na segunda, a autonomia relativa 
do Estado tornar-se-ia mais dialética, envolvendo a possibili-
dade da luta de classes no interior dos aparelhos, em função das 
próprias contradições dessa autonomia. Em outras palavras, 
seriam essas lutas e os movimentos sociais que conformariam 
o Estado e, diríamos, em grande parte, as políticas públicas.

Sistematizemos um pouco. Na primeira fase, a autonomia 
do Estado decorreria do fato de ele apresentar essa autonomia 
no tocante à economia e de não representar diretamente 
os interesses econômicos das classes dominantes, mas sim, seus 
interesses políticos. Com isso, diz Carnoy (1988), seria possível 
uma política social que favorecesse algumas classes dominadas, 
desde que não ameaçasse o poder político da classe dominante.

Centrando sua atenção na polêmica de Poulantzas com 
Miliband, Carnoy (1988) ressalta, para o que nos interessa mais 
de perto, que Poulantzas teria abandonado sua análise anterior, 
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na qual o Estado seria autônomo da sociedade civil, ao visar 
o isolamento dos trabalhadores. Ele destaca também que teria 
passado a considerar o Estado não somente autônomo na luta 
de classes na sociedade civil e que a autonomia, agora, teria 
dado lugar à luta de classes no Estado e à possibilidade de as 
classes dominadas tomarem os aparelhos e os direcionarem 
para seus propósitos.

Discorrendo sobre o que seria a última fase, que Carnoy 
(1988) denomina estruturalismo dialético, ela seria baseada 
em dois livros de Poulantzas (1978a, 2000), As classes sociais no 
capitalismo de hoje e O Estado, o poder, o socialismo. Contudo, em 
alguns pontos, essa fase continuaria com o mesmo pensamento 
da anterior, ao considerar o Estado separado da estrutura 
econômica e, assim, aparentando uma autonomia relativa, 
perante à classe dominante, isso como parte da separação entre 
o político e o econômico, no capitalismo. Seria essa relativa 
autonomia, que permitiria unificar a burguesia e o bloco no 
poder. Entretanto, nessa fase, a autonomia relativa do Estado 
estaria mais vinculada às próprias classes e à luta de classes.

Dando prosseguimento, vamos encontrar a síntese de 
Carnoy (1988) sobre a crítica de Poulantzas ao chamado Estado 
objeto e Estado sujeito. No primeiro caso, o do Estado objeto, 
a ideia da fusão do Estado com os monopólios, ou capitalismo 
monopolista de Estado, excluiria a relevância política e a 
autonomia relativa para esse mesmo Estado. Além do mais, 
as políticas seriam determinadas pela subordinação do Estado 
a uma única fração da burguesia, ou do capital monopolista.

Quanto ao Estado sujeito, ele teria autonomia de forma 
absoluta, em relação às classes sociais, e derivaria de sua própria 
vontade. A burocracia, ou a elite política, imporia sua estratégia 
sobre os interesses divergentes, ou consensuais, da sociedade 
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civil. As contradições internas, como no Estado objeto, também 
seriam secundárias, com o Estado, dessa maneira, exercendo 
poder próprio. Como o Estado seria uma condensação material 
de uma relação de forças entre as classes e as frações de classes, 
a política do Estado consistiria no resultado dessas contradi-
ções, uma vez que elas não estariam fora do Estado.

Também faria parte mais específica da segunda fase: no 
capitalismo monopolista, o Estado assumiria, com maior peso, 
também as funções econômicas e na própria produção. Teria, 
assim, um papel de reproduzir as condições gerais das relações 
de produção, além dos aparelhos repressivo e ideológicos. 
O Estado passaria a caracterizar-se com aparelhos econômicos; 
também agiria positivamente, no sentido de não somente excluir, 
mas criar, transformar e fazer. Ele, agora, seria produtor.

Além de Althusser e Poulantzas, a quem Carnoy (1988) 
chamou estruturalistas com alguma flexibilidade, ele passa 
a analisar o que denominou debate alemão, incluindo princi-
palmente Offe, com uma visão mais política do Estado e a escola 
lógica do capital, ou derivacionista, que teorizaria o Estado 
a partir do conceito de capital e envolveria predominantemente 
Joaquim Hirsch e Elmar Alvater.

Destacando os pontos mais importantes para nossos 
propósitos e procurando não repetir as observações anteriores, 
no caso de Offe, este seria marcado pela influência da compre-
ensão de Hegel sobre o Estado e pela visão de burocracia de 
Weber. Suas perguntas centrais seriam as seguintes: como 
poderia ser garantido que o Estado representasse o capital 
e quais os limites da ação estatal?

Ao sustentar as análises de Weber sobre a burocracia, 
como se ela fosse uma mediadora independente da luta de 
classes, Offe (1984) enfatiza a autonomia relativa do Estado. 
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Em outras palavras, o Estado seria altamente autônomo, 
preencheria as condições de sua reprodução e teria poder 
próprio institucional. Dessa forma, o Estado tentaria assegurar 
a acumulação no seu próprio interesse institucional.

Criticando o que denomina teorias da influência, corres-
pondente a Miliband, e discordando do que chama teorias do 
constrangimento, remetendo a Poulantzas, Offe (1984) afirma 
que a ação do Estado não seria determinada externamente, 
o que levaria, nas teorias referidas, a que as políticas públicas 
tivessem um conteúdo capitalista. Offe (1984) também consi-
dera que uma ação específica do Estado não corresponderia, 
necessariamente, ao interesse geral do capital; ela estaria 
mais direcionada a um interesse particular que ao interesse 
do conjunto dos capitalistas. Mas, o Estado teria limites para 
suplantar a acumulação privada, utilizando as estratégias 
alocativas e as estratégias produtivas, para tentar resolver 
os problemas da acumulação. Lembra Carnoy (1988), que Offe 
não analisa as funções ideológicas e repressivas do Estado.

Ainda se referindo aos autores alemães, particularmente 
aos derivacionistas, Carnoy (1988) centra sua atenção nos 
trabalhos de Joaquim Hirsch. Para este último, o entendi-
mento do Estado deveria iniciar com a análise do processo de 
acumulação de capital, implicando na forma, no movimento dos 
preços, nas diferenciações de classe etc. A partir disso, derivaria, 
de maneira concreta, as funções e os modos de funcionamento 
do aparelho do Estado, ou seja, a contraposição do Estado 
à tendência da queda da taxa de lucro. É essa ação de contra-
tendência, resultando do conflito entre o capital e o trabalho, 
que iria marcar o Estado. Mas a análise do Estado deveria ser 
mais centrada nas relações entre os capitalistas individuais, 
não nas relações entre o capital e o trabalho. Dessa forma,  
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o Estado não representaria concretamente o interesse geral 
do capital, mas terminaria reproduzindo as contradições da 
sociedade nos aparelhos de Estado.

Para os derivacionistas, como o Estado estaria acima do 
processo de reprodução, constituiria um aparelho autônomo 
dessa mesma reprodução e das classes sociais e agiria muito 
mais na garantia da troca de equivalência e de circulação 
de mercadorias. O Estado, nesse sentido, estaria separado 
da sociedade burguesa, garantindo, ao mesmo tempo, as condi-
ções gerais e externas da reprodução, pois estas não poderiam 
ser produzidas pelos capitais individuais. Como o Estado estaria 
separado do processo imediato da produção, apenas reagiria 
ao processo de acumulação.

Como partem da acumulação de capital, os derivacio-
nistas atribuiriam grande importância à compreensão das 
funções do Estado e enfatizariam seu papel econômico. Mas 
o Estado, devido também à impossibilidade de os capitais indi-
viduais funcionarem de outra maneira diversa da competição, 
teria a necessidade de intervir – e isso pressupõe funções 
sociais que, por sua vez, dependeriam do processo de acumu-
lação de capital. Como a contratendência central, decorrente 
da transformação tecnológica do trabalho, é apresentada 
a produtividade do trabalho.

As atividades concretas do Estado resultariam da 
pressão dos movimentos políticos e estariam vinculadas às 
demandas impostas pelos interesses. Somente seria possível 
conhecer as funções e as operações particulares do aparelho 
de Estado e sua intervenção, se fosse feita uma análise histó-
rica da concorrência e da luta de classes. Mas, como Offe 
(1984), os derivacionistas não analisam as funções ideológicas 
e repressivas do Estado.
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É com O`Connor que Carnoy (1988) situa, principalmente, 
o debate sobre o Estado nos Estados Unidos. Relaciona-o, em 
vários momentos, aos derivacionistas, ou a autores da lógica 
do capital e ressalta que, para o autor, a luta de classes teria 
se deslocado para a administração do Estado, que interviria, 
visando compensar a tendência decrescente da taxa de lucro 
e contribuindo com a acumulação de capital e com a legitimação 
da ordem social. Nesse sentido, os gastos estatais seriam divi-
didos entre a acumulação e a legitimação. No caso desta última, 
ela estaria mais ligada aos benefícios materiais, ou seja, o autor 
subestimaria a base ideológica do Estado e a política social 
seria o resultado contraditório ligado ao compromisso entre 
o capital e um forte e poderoso movimento operário.

Seguindo agora a análise de Therborn (1985), sua clas-
sificação envolve o neomarxismo I e neomarxismo II. Seria 
com o neomarxismo, ou marxismo I, como o autor também 
intitula, que o Estado passaria a merecer uma maior atenção, 
especialmente com os trabalhos de Poulantzas (1971) e de 
Miliband (1972) no final dos anos 1960. Complementaríamos 
que foi aberto um maior espaço para o estudo das relações 
entre Estado e políticas públicas. Para autor, a geração inicial 
do neomarxismo I focalizava a desigualdade do poder na teoria 
liberal, colocava a problemática do relacionamento do Estado 
e economia capitalista, tema que era negligenciado pela ciência 
política e tinha três teses. A primeira, mais ligada a Miliband, 
considerava que o poder político, numa sociedade capitalista 
democrática, não estava nas mãos do eleitor, de partidos polí-
ticos competitivos, ou de grupos de interesses. A política e o 
poder seriam dominados pela classe capitalista, que exercia 
seu poder de várias maneiras.
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A segunda, mais presente em Poulantzas, tratava do 
fato de que os estados democráticos ocidentais constituiriam 
capitalistas/estados de classe, em termos estruturais. A sua 
organização e o modelo interno de funcionamento, assim como 
seu relacionamento com a sociedade, seriam relações de classe 
da sociedade que elas governavam.

De acordo com a terceira tese, não somente a classe capi-
talista, mas também os fatores estruturais do Estado burguês 
possuiriam constrangimentos fundamentais para os objetivos 
governamentais, superados apenas com a mobilização da revo-
lução, ou mobilização popular. Aqui, nas limitações estruturais, 
entraria Poulantzas como precursor, embora tivessem igual-
mente preocupados os neomarxistas da Alemanha Ocidental. 
Mas é com Poulantzas que vai ser colocada a relação Estado-
classe, em termos de autonomia relativa, como veremos depois 
com mais detalhes.

Segundo Therborn (1985), com o neomarxismo II, houve 
um renascimento inesperado do marxismo do início dos anos 
1980, com os trabalhos de Korpi e Esping-Andersen e do próprio 
autor, especialmente ao tratarem da comparação dos welfares-
tates. Seria inesperado, por algumas razões: o foco empírico 
constituiria algo ausente no marxismo clássico e no próprio 
neomarxismo inaugurado por Poulantzas e Miliband; o centro 
geográfico foi a Escandinávia, que não era característica 
do pensamento marxista; os maiores esforços concentraram-se 
na análise do WelfareState. Para se ter uma ideia, nos estudos 
dos welfarestates, eles foram divididos, por Esping-Andersen, 
em conservador e liberal, estando a sua variação vinculada 
ao peso da classe trabalhadora. No caso de Korpi, foram desta-
cadas as formas de Welfare States e as respectivas implicações 
econômicas e sociais.



ESTADO, AUTONOMIA RELATIVA E POLÍTICAS PúBLICAS

Lincoln Moraes de Souza

183

Além do mais, o neomarxismo II estaria mais concentrado 
nas classes, com os trabalhos de Korpi, Przeworski, Roemer 
e Wright. Mesmo Sping-Andersen e Korpi interessaram-se pouco 
pela teoria Política e Estado per si, pois, contrastando com um 
debate puramente teórico do neomarxismo anterior, o neomar-
xismo II ligou-se mais à pesquisa empírica e sua conexão com 
a teoria, tornando-se mais reformista e gradualista. Ao mesmo 
tempo, o neomarxismo II também se caracterizou pelo uso 
da filosofia analítica, ou economia matemática e teoria dos 
jogos, e não pela teoria social clássica. Nenhum texto teria 
atribuído séria atenção para a teoria do Estado como tal.

Ao se referir, também, ao que denomina escritores 
marxistas, ou marxizantes, que se voltaram para o estudo 
do Welfare State, lembra alguns trabalhos do final da década 
de 1970 de Lenhardt e Offe e de Ginsburg e Gough, criticando-os, 
no sentido de que teriam usado argumentos funcionalistas e de 
não acrescentarem nada sobre como e em qual forma as solu-
ções do problema funcional seriam encontradas.

O autor ainda ressalta que o lugar e o significado da 
história do Estado constituiriam problema central da teoria do 
Estado, tendo sido muito negligenciado. Ele finaliza dizendo que 
é como se Marx estivesse retornando para o estágio da teoria 
do Estado pelo caminho do WelfareState.

Continuando agora com os comentários de Meny e 
Thoenig (1992), mais voltados para o marxismo, inclusive 
com um direcionamento maior que o dos outros autores para 
a relação entre Estado e políticas públicas, são destacadas, 
de início, o que eles denominam análises marxizantes, 
de Wirght Mills e Miliband. Essas análises excluiriam as estraté-
gias individuais e tentariam conciliar a visão elitista e marxista, 
centrando a atenção na luta de classes.
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Sobre a autonomia do Estado, Meny e Thoenig (1992) 
falam de três correntes em torno da questão, embora detalhem 
pouco a maioria delas. No tocante à primeira corrente, afirmam 
que entenderiam o Estado sem autonomia e as políticas 
públicas seriam ignoradas, uma vez que seriam apenas produto 
da sociedade capitalista.

A segunda corrente integraria a análise sistêmica norte-
-americana; a política seria vista como objeto específico e as 
crises estruturais capitalistas são sublinhadas. Os autores mais 
representativos seriam Offe (1984), na Alemanha, e O`Connor 
(1977), nos Estados Unidos. Este último teria dito que o sistema 
político, mesmo em última instância, trabalharia para manter 
o capitalismo, teria uma certa autonomia de ação, uma vez 
que a determinação das finalidades viria acompanhada de uma 
atuação relativamente autônoma do Estado nas políticas. 
No mesmo trabalho do autor, seriam ressaltadas as subvenções 
do Estado ao capital monopolista, havendo referências aos 
gastos sociais e ao controle social, bem como apontadas as três 
crises, no caso, a da taxa de lucro, a insuficiência do consumo 
e a crise de legitimidade.

Meny e Thoenig (1992) ainda aludem à influência de 
O`Connor sobre Offe, no tocante aos déficits do Estado. Offe 
misturaria os enfoques sistêmico norte-americano e as análises 
neomarxistas contemporâneas e entenderia a sociedade capita-
lista industrial como composta pela economia, pelas estruturas 
de socialização e pelo Welfare State. Sobre as políticas de Estado, 
Offe acharia que elas teriam uma contradição fundamental: 
seriam necessárias para a manutenção do Estado e sua repro-
dução e, simultaneamente, fatais, em função de sua extensão 
e devido às demandas que geram. Essas mesmas políticas 
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teriam como finalidade a continuidade do controle e da legiti-
mação, no sentido de satisfazer o sistema econômico.

Quanto à terceira corrente, os autores a denominam 
estruturalista, atribuindo a Althusser sua principal inspiração 
e a Poulantzas, as análises mais significativas. Nesse sentido, 
as políticas de Estado teriam alguma contingência, ou auto-
nomia, e seriam produto da confrontação entre as classes. 
Poulantzas teria influenciado, principalmente, a sociologia 
urbana marxista da França e a análise das políticas locais, espe-
cialmente com Jean Lojkine e Manuel Castells. Com esses dois 
autores, por exemplo, reapareceria a questão da autonomia 
relativa do Estado. Para Lojkine, porém, a autonomia seria 
mais ilusória em relação às contradições fundamentais e sem 
solução no capitalismo desenvolvido. De qualquer maneira, 
devido à pressão das classes dominadas, existiria uma auto-
nomia fugaz e secundária. A política urbana consistiria 
num reflexo ativo da relação entre classes e frações, ligada às 
contradições e à ocupação do espaço pela classe dominante. 
Quanto ao raciocínio de Castells, as políticas urbanas estariam 
vinculadas ao consumo coletivo que permitiria, por sua vez, 
reproduzir a força de trabalho.

Quanto à classificação de Przeworsky (1995), ele sintetiza 
principalmente as concepções de Offe e Habermas, de Poulantzas 
e Miliband, começando com Habermas e Offe. Depois, são 
citados contrastes com Poulantzas, uma vez que este, diferente 
de ambos, consideraria que mesmo o capitalismo competitivo 
não poderia reproduzir-se sem o Estado. Para Poulantzas, a 
legitimidade do sistema não expressaria um problema apenas 
quando o mercado fracassasse, como achavam Habermas e Offe, 
pois o próprio capitalismo jamais seria legítimo. Além do mais, 
Habermas e Offe seriam mais flexíveis para as chamadas funções 
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do Estado, enquanto Poulantzas veria o capitalismo invulnerável 
e somente conceberia a destruição do Estado.

Para Habermas e Offe, a função do Estado seria a de 
promover a acumulação e manter a legitimação. A política 
pública aparece como um esforço para implementar esses 
objetivos. Quando o Estado passa a gerenciar a economia, 
termina permeado por interesses externos, sendo arena de 
conflitos, ao invés de instituição autônoma ligada aos interesses 
universais. Para Habermas, com o fim do capitalismo compe-
titivo e liberal e o surgimento do capitalismo contemporâneo, 
o Estado, por meio do planejamento global, teria sido substituído 
o mercado na direção da economia.

No caso específico de Offe, o capitalismo apresentaria 
uma tendência à desmercantilização (como no caso da retirada 
da força de trabalho do mercado), mas o Estado precisaria ter 
políticas de remercantilização administrativa, no sentido 
de fortalecer o mercado. Ele estaria sempre preso à necessidade 
de remercantilizar, tirar recursos do mercado e decidir de 
acordo com critérios não-mercantis. A acumulação e a legiti-
mação constituiriam os problemas funcionais do Estado numa 
sociedade capitalista, com os governantes sendo compelidos 
a promover a acumulação e a assegurar a legitimação de acordo 
com seu próprio interesse institucional.

Ainda para Offe, quando o Estado passa a atender 
demandas derivadas da competição partidária e do conflito polí-
tico, a consequência não passaria a ser a complementariedade 
do mercado, mas a autonomia da produção da infraestrutura 
do Estado. No entanto, todas as políticas públicas seriam 
respostas para as necessidades da acumulação e também da 
legitimação. É nesse sentido, diríamos, que Przeworsky (1995) 
o  associa à teoria da dependência estrutural: a propriedade privada 
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dos recursos produtivos colocaria restrições tão fortes, que 
nenhum governo, mesmo os de esquerda, poderia implementar 
políticas contra os interesses dos capitalistas. A estrutura da 
propriedade no capitalismo levaria qualquer um a depender 
das decisões privadas; o Estado necessitaria estruturalmente 
dos proprietários do capital, mesmo que os governos tivessem 
interesses e objetivos próprios.

Poulantzas, além das observações já feitas em outras 
partes, defendia que somente o Estado garantiria a reprodução 
do capitalismo. Mas, para isso, poderia agir contra as firmas 
individuais, precisando ser independente da influência dos 
capitalistas. Em outras palavras, necessitaria de autonomia 
relativa do Estado.

Sobre Miliband, Przeworsky (1995) o tem como o principal 
autor da teoria de elite no poder, quem mais a teria sistemati-
zado. Nessa teoria, os governos agiriam em benefício dos 
capitalistas porque teriam interesses e valores. A ação desses 
governos estaria diretamente sob o controle que os capitalistas 
exerceriam sobre as instituições e a utilização destas como 
instrumentos para seus interesses. Está pressuposto no racio-
cínio de Miliband que os capitalistas poderiam coordenar seus 
interesses, de maneira que o Estado agiria beneficiando um 
único e coerente interesse de classe.

Finalmente, podemos sintetizar a crítica de Przeworsky 
(1995) ao funcionalismo na análise do Estado. Para ele, estaria 
excluído qualquer papel do conflito e das interações estraté-
gicas entre as forças sociais. Os trabalhadores seriam apenas 
vítimas da repressão, enganados pela dominação ideológica. 
Se a necessidade funcional do capitalismo pode ser preenchida 
pelo Estado, ressalta o autor, as teorias marxistas não seriam 
capazes de fazer predições.
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POULANTZAS, POR MEIO DOS TEXTOS 
DE POULANTZAS, E A AUTONOMIA 
RELATIVA DO ESTADO

Como já foi indicado por autores, como Therborn (1985), 
Miliband (1991a), Saes (1998) e outros, foi Poulantzas quem 
introduziu, de modo relevante, a questão da autonomia relativa 
do Estado capitalista, mesmo que não tenha estabelecido, direta 
e sistematicamente, os vínculos com as políticas públicas. Para 
nós, essa autonomia é uma das características básicas do Estado 
capitalista, que permite a existência das políticas públicas, pois, 
sem ela, essas políticas somente expressariam objetivamente 
os interesses dominantes, com os governos passando a ser 
meros instrumentos do capital.

Embora sinteticamente, retomaremos, com destaque 
nos trabalhos de Poulantzas, algumas particularidades 
sobre o Estado capitalista. Tais características tem a ver com 
a concepção de autonomia relativa do Estado, com as relações 
entre o Estado e as classes sociais, com as críticas às concepções 
sobre o Estado, com os tipos e as formas de autonomia e com 
alguns vínculos, diretos ou indiretos, com as políticas públicas. 

Começando pelo primeiro aspecto, no caso, a carac-
terização e as particularidades do Estado capitalista e a 
autonomia relativa do Estado, já em 1965, com o artigo 
Introdução ao estudo da hegemonia no Estado, Poulantzas (1977) 
refere-se a alguns temas posteriormente desenvolvidos, como 
a separação formal do econômico e do político no capitalismo, 
que constituiria a base da autonomia relativa do Estado. 
Diferentemente do escravismo e do feudalismo, seria no capi-
talismo que o político passaria a constituir um nível específico 
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e as estruturas e práticas autonomizadas. Assim, com a sepa-
ração do econômico e do político, os interesses dominantes 
não mais se apresentariam como interesses privados, mas sim 
como gerais de toda a sociedade.

Segundo o autor, no marxismo, a autonomia relativa 
do Estado foi considerada apenas de maneira acessória 
e ocasional, somente ligada ao bonapartismo, ou seja, quando 
classes e frações de classe em luta estivessem em equilíbrio. 
Mas, na verdade, o bonapartismo estaria dentro do marco geral 
da autonomia relativa. No Estado atual, com a separação da 
sociedade civil e do Estado, encontrar-se-ia também uma auto-
nomia relativa do Estado, no tocante aos conjuntos econômicos 
da sociedade civil.  A unidade interna do Estado, por sua vez, 
teria como correspondência a autonomia relativa, referida à 
unidade da classe dominante; ela somente existiria, à medida 
que funcionasse como fator de unidade.

Em seu conhecido livro Poder político e classes sociais, 
Poulantzas (1971) desenvolve alguns desses temas. Nos estados 
anteriores, as relações com o econômico seriam diferentes 
e sem a coerência específica de uma estrutura jurídico-política 
autonomizada, pois havia centros de poder compartimentados. 
No Estado capitalista, entretanto, existiria uma autonomia das 
estruturas do Estado em face ao econômico e à luta econômica 
de classe. Essa autonomia do Estado, diante das classes e frações 
dominantes, derivaria do lugar ocupado por esse mesmo Estado 
nas estruturas do modo de produção capitalista.

Poulantzas (1971) lembra ainda que, junto à unidade 
própria do poder político, essa autonomia seria uma das 
principais características do Estado capitalista. O seu funcio-
namento específico ocorreria à medida que teria uma unidade 
própria e esta, ao mesmo tempo, estaria ligada à autonomia 
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relativa perante às classes e às frações dominantes. Dessa 
forma, o autor argumenta que a autonomia relativa do Estado 
não derivaria de um equilíbrio de forças sociais em luta, pois 
isso não constituiria uma concepção suficiente nem expli-
caria, inclusive, o bonapartismo, até porque essa autonomia 
relativa existiria também sem o equilíbrio. Ela não deveria 
ser confundida com um papel de arbitragem do Estado e como 
neutralidade entre as classes.

Em seu livro de 1976, As classes sociais no capitalismo de hoje, 
Poulantzas (1978a) enfatiza que o Estado seria uma relação ou, 
nas suas palavras, uma condensação de relações de forças que 
atravessam a classe dominante e a fração hegemônica do capital 
monopolista. No mesmo ano, no texto As transformações atuais 
do Estado: a crise política e a crise do Estado, Poulantzas (1978b) 
lembra que a separação capitalista do Estado da economia, 
na realidade, apontaria uma presença específica do político nas 
relações de produção e na divisão social e que o político não 
seria um simples reflexo do econômico.

Também em 1976, em O Estado capitalista: uma réplica 
a Miliband e a Laclau, Poulantzas (1991a) ressalta alguns pontos 
importantes: a autonomia relativa do Estado capitalista 
surgiria exatamente das relações de poder entre as classes, 
sendo uma resultante dessas relações. A autonomia não deveria 
ser explicada por um aparato do Estado com poder próprio, por 
meio de grupo de agentes, como a burocracia, as elites políticas 
ou a tecnoestrutura.

Em seu último livro, de 1978, Poulantzas (2000) continua 
explicitando alguns elementos centrais sobre o Estado e sua 
autonomia relativa. A esse respeito, argumenta, mais do que 
antes, que o Estado é uma relação e uma condensação material de 
uma relação de forças entre as classes e frações de classes, isto é,  
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constitui um campo estratégico, mas não tem poder próprio. 
Segundo o autor, a separação relativa do Estado e da economia 
não teria uma relação de exterioridade, mas a forma precisa do 
político nas relações de produção e não no campo da circulação.

Passando para o segundo ponto, que trata da autonomia 
e das classes sociais em relação às classes dominantes, 
Poulantzas (1971), em Poder político e classes sociais, continua 
falando da autonomia relativa do Estado capitalista perante 
às frações e às classes dominantes, até porque, ao apresentar-se 
como representante da unidade povo-nação, isso contribuiria 
com a autonomia. Ele explica que, como a classe dominante, 
devido às suas frações, aos confrontos internos etc., o Estado 
não conseguiria, como regra, representar-se por meio dos 
partidos políticos e governar politicamente, passando a desem-
penhar o papel de realizador da hegemonia política da classe 
dominante e até a substituir os partidos. Mas, deveria haver 
a autonomia relativa do Estado diante da própria burguesia.

Em outras palavras, a autonomia do Estado decorreria, 
exatamente, de sua função propriamente política, em relação 
às classes, no modo de produção capitalista, isso por ser fator 
de organização das classes dominantes e constituir seu poder 
unívoco. Por sua vez, o fato se daria por causa da incapacidade 
dessas classes se representarem diretamente. Além do mais, 
o Estado, simultaneamente, constituiria fator de desorgani-
zação das classes dominadas.

Prosseguindo, a existência da autonomia relativa do 
Estado capitalista decorreria do fato de o Estado não ter relações 
diretas com os interesses econômicos das classes dominantes, ou 
seja, a luta econômica não se encontraria nas suas instituições, 
pois os agentes da produção estariam aí como povo-cidadão. 
Como a autonomia não remeteria diretamente ao vínculo 
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com as relações de produção, mas com o campo da luta de 
classes, o Estado teria um papel central, em relação ao conjunto  
das frações e das classes dominantes. Apresentaria uma 
autonomia relativa, no tocante ao bloco no poder, ou seja, 
o papel central do Estado capitalista seria fator de organi-
zação hegemônica da classe ou da fração de classe e unidade 
política do bloco no poder, fazendo seus interesses polarizarem 
os demais. Quanto mais os partidos entram em declínio, mais 
o Estado tem autonomia para desempenhar o papel de orga-
nizador do bloco no poder. Mas, a autonomia do Estado diante 
das classes dominantes não levaria a uma participação 
efetiva dos dominados no poder político, ou a parte de poder 
institucionalizado para eles.

No debate com Miliband, entre o final da década de 1960 
e início de 1970, Poulantzas (1975) lembra que a participação 
direta dos membros da classe burguesa, no aparelho de Estado, 
não seria o aspecto central da questão. Isso seria melhor para 
os interesses dessa classe, o fato de que ela não tivesse esse 
tipo de participação.

No livro As classes sociais no capitalismo de hoje, Poulantzas 
(1978a) também analisa as relações da autonomia do Estado 
e as classes dominantes. Segundo o autor, essa autonomia 
indicaria o papel do Estado na elaboração da estratégia política 
do capital monopolista e a organização de sua hegemonia. 
O Estado não pertenceria a qualquer grupo. A autonomia 
deveria ser entendida como relação entre Estado/capital mono-
polista/conjunto da burguesia e como a relação em termos 
da representação e organização política de classe. Ela estaria 
inscrita na própria estrutura do Estado; seria resultante das 
contradições de classe e de como são expressas e concentradas 
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no seio do Estado; permitiria situar exatamente o papel que 
é próprio da burocracia.

Além do mais, a autonomia não deveria ser confundida 
com o papel de um Estado árbitro das contradições, nem o lugar 
de uma política coerente, racional e exterior ao capital mono-
polista. A autonomia existiria como jogo contraditório no seio 
do Estado e como resultante de relações de forças, em que ele 
seria a condensação, mas não resultante da vontade coerente 
e racional dos agentes do Estado. Com o capital monopolista, 
a autonomia relativa do Estado diante da fração hegemônica 
estaria reduzida, expressando o efeito, entre outros, do capital 
não-monopolista diante do capital monopolista, pois teria 
acabado seu papel como força social autônoma.

Em seu trabalho de 1976, sobre o Estado e a crise, 
Poulantzas (1978b) acena, de novo, para uma restrição da 
autonomia. Segundo o autor, com o processo de monopoli-
zação e hegemonia do capital monopolista sobre o conjunto 
da burguesia, isso levaria a uma significativa restrição dos 
limites da autonomia relativa do Estado, em relação a esse 
mesmo capital monopolista, e dos seus compromissos com 
as outras frações do capital.

A autonomia relativa, novamente ressaltada no último 
livro de Poulantzas (2000), estaria ligada ao Estado como consti-
tuição da unidade política das classes dominantes, com a função 
de organizar e unificar a burguesia e o bloco do poder. Mas, 
lembra, para que isso ocorresse, ele teria que deter uma auto-
nomia relativa diante das classes dominantes e dos interesses 
particulares, a fim de assegurar os interesses gerais da própria 
burguesia sob hegemonia de suas frações.

Passando para o terceiro ponto, o da relação da autonomia 
com as classes dominadas, em Poder político e classes sociais,  
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Poulantzas (1971) repete que, para representar o interesse político 
das classes dominantes, o Estado precisaria de uma autonomia 
relativa diante dela. Tal fato leva a supor que o Estado possa 
contrapor-se e mesmo impor algo às classes dominantes, como as 
funções sociais decorrentes da pressão das classes dominadas, 
por meio dos governos social-democratas.

Como a autonomia estaria inscrita nas instituições do 
Estado, a luta política das classes dominadas poderia manifes-
tar-se, ter variações e diferentes modalidades, dependendo das 
relações de forças na luta política e, especificamente, da luta 
política das classes dominadas. A autonomia seria igualmente 
necessária para a dominação hegemônica de classe, apoian-
do-se nas camadas dominadas da sociedade, ao conseguir 
apresentar-se como seu representante, agindo contra as classes 
dominantes, mas em seu proveito político. Associado também 
a isso, a autonomia do Estado iria permitir às classes dominantes 
estabelecer compromissos em relação às classes dominadas.

Em seu texto sobre a crise, Poulantzas (1978b) lembra 
que os aparelhos de Estado reproduziriam o domínio de classe, 
por meio da repressão sobre as massas populares. Contudo, 
simultaneamente, eles organizariam a hegemonia de classe 
com um jogo variável de compromissos provisórios, envolvendo 
o bloco no poder e algumas classes dominadas, mas também 
desorganizando-as, bem como instaurando um consenso entre 
elas e as classes dominantes. Mas, para isso, lembra mais uma 
vez, a autonomia, perante uma ou outra fração do bloco no 
poder, seria necessária para organizar a hegemonia sobre 
as classes dominadas.

Isso, entretanto, não excluiria o fato de que as lutas 
populares atravessam o Estado e já estejam inscritas nele, como 
diz Poulantzas (2000) posteriormente. A autonomia relativa, 



ESTADO, AUTONOMIA RELATIVA E POLÍTICAS PúBLICAS

Lincoln Moraes de Souza

195

 diante da fração dominante do bloco do poder, seria necessária, 
tendo em vista a organização da hegemonia, a longo termo, 
do conjunto e do bloco no poder, em relação às classes domi-
nadas, embora, muitas vezes, fossem impostos compromissos 
materiais indispensáveis à hegemonia. Contudo, as classes 
dominadas não se concentrariam em algum, ou em alguns, 
aparelho do Estado, mas agiriam como focos de oposição 
às classes dominantes.

Direcionando, agora, a atenção para as críticas às concep-
ções de Estado, no seu artigo de 1965, Introdução ao estudo da 
hegemonia no Estado, Poulantzas (1977) já apontava o que pode-
ríamos, com alguma liberdade de expressão, chamar de grau 
de autonomia relativa do Estado. Criticando o que posterior-
mente vai denominar de Estado coisa ou Estado instrumento, o 
autor ressalta alguns elementos. Ele diz que essa concepção teria 
origem no stalinismo; que haveria uma classe-sujeito e o Estado, 
como se fosse seu patrimônio exclusivo; que a vinculação da classe 
dominante estaria sem mediação – é como se houvesse uma classe 
emissora e o Estado fosse considerado como um instrumento de 
violência repressiva manipulado pela classe dominante; e que o 
Estado consistiria numa máquina, numa ferramenta inventada 
pela classe dominante para exercer a dominação.

Em Poder político e classes sociais, de 1968, Poulantzas 
(1971) continua com suas observações. Para ele, o Estado coisa 
expressaria a concepção de pluralismo e de multiplicidade de 
centros de decisão, como se fosse um simples executante dos 
diversos poderes. Estaria depreciado o nível político, como se 
este não tivesse especificidade, nem autonomia relativa das 
estruturas e das práticas sociais. O político seria diluído no 
econômico e haveria a absorção do econômico no político.
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Faltaria uma concepção de autonomia relativa do poder 
político, havendo uma interpretação errada da autonomia (ideia 
de arbitragem ou revolução a partir de cima). No máximo, 
a autonomia poderia aparecer como disfunção e forma excep-
cional, em relação à sociedade-sujeito. Dessa forma, o Estado 
seria visto como um produto de um sujeito, principalmente 
de uma classe dominante-sujeito, e utensílio manipulável, sem 
qualquer autonomia relativa, isto é, agente dos monopólios, por 
meio de laços pessoais no capitalismo monopolista de Estado.

Na crítica a Miliband, Poulantzas (1991b) atribui-lhe 
uma visão de Estado como um instrumento manipulado a 
bel-prazer pelas classes dominantes, pois considerar a origem 
de classe e as relações pessoais como relações entre a classe 
dominante e o Estado excluiria sua autonomia relativa. 
Miliband só admitiria a autonomia do Estado, no caso extremo 
do fascismo. Sua concepção coincidiria com a visão ortodoxa 
do comunismo sobre o capitalismo monopolista de Estado: 
a forma de Estado decorreria de relações interpessoais entre 
os monopólios e os aparelhos de Estado; a fusão de ambos 
ocorreria num único mecanismo.

Passando para seu livro As classes sociais no capitalismo 
de hoje, Poulantzas (1978a) enfatiza, ao que parece, pela 
primeira vez, que o Estado seria uma relação e uma conden-
sação de relação e forças, mas não coisa ou sujeito, o que 
seria um falso dilema. Em ambos os erros, a relação seria 
considerada de exterioridade. No tocante ao Estado coisa, 
e aqui a expressão é explícita, o Estado seria visto como um 
instrumento manipulável por uma vontade única e coerente, 
ou seja, um instrumento passivo nas mãos de uma classe 
social ou de uma fração ou de grupos de pressão que influen- 
ciariam externamente. Esse Estado como instrumento seria,  
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ao mesmo tempo, dependente e manipulável por seu detentor 
(capital monopolista) e pela classe operária.

Mas é, ainda, nesse mesmo livro que o autor discorre 
sobre o Estado sujeito, ou um outro grau de autonomia, como 
temos chamado. Aqui, as raízes estariam na concepção idealista 
de Hegel, em Weber e em Keynes, que veriam o Estado como 
racionalizador da sociedade civil, uma concepção keynesiana, 
com Estado supostamente neutro e técnico, com suposto 
domínio das contradições da reprodução capitalista etc. 
Encontraríamos o Estado com autonomia absoluta e racionali-
zador de uma sociedade civil, como se houvesse um capitalismo 
organizado com o Estado funcionando como o centro da plani-
ficação e uma instância racionalizante.

No mesmo ano de 1976, em resposta a Miliband e a Laclau, 
Poulantzas (1991a) retoma os mesmos pontos, o Estado como 
relação, o falso dilema entre Estado coisa e Estado sujeito. Ainda 
no mesmo ano, na publicação de uma entrevista de Poulantzas 
(1984), intitulada Problemas atuais da pesquisa marxista sobre 
o Estado, ele volta à crítica. Aqui, além de algumas repetições, 
devemos registrar uma novidade pouco perceptível: o autor 
atribui à socialdemocracia a concepção de Estado sujeito, 
ou seja, o Estado submetendo as classes dominantes.

Ainda em 1976, com o texto sobre o Estado e a crise, 
Poulantzas (1978b) novamente ressalta que o Estado seria 
uma condensação material de uma relação de forças entre as 
classes e as frações de classe, criticando enfaticamente o que já 
denominara impasses e pseudodilemas, isto é, Estado coisa-ins-
trumento ou Estado sujeito. Em ambos os casos, as relações do 
Estado com as classes seriam vistas como relações de exteriori-
dade e o Estado, como bloco monolítico. Como coisa, as classes 
dominariam o Estado por meio de influências ou de grupos 
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de pressão, sendo ele o utensílio passivo, manipulado e sem 
nenhuma autonomia. Já o Estado sujeito submeteria as classes 
dominantes, teria autonomia absoluta e um suposto poder 
próprio com a burocracia estatal ou com as elites políticas. Ora, 
diz o autor, o que se considera a política ligada ao um poder 
próprio é a resultante das contribuições das classes na estru-
tura do Estado.

Em O Estado, o poder, o socialismo, último trabalho conhe-
cido de Poulantzas (2000), é realçado, entre outras coisas, 
que o Estado não seria uma essência, nem sujeito da história, 
tampouco um simples instrumento da classe dominante. 
Ele seria um campo estratégico ligado a lutas e a resistências 
operárias e populares, inscritas nele, que deveria levar em conta 
suas contradições internas.

O autor acrescenta, ainda, que a concepção de Estado 
coisa levaria também, apesar das diferenças, a considerá-lo 
como manipulado pela classe operária, na transição para 
o socialismo, e pelo partido único. Em relação ao Estado sujeito, 
ele associa essa visão ao estatismo tecnoburocrático dos experts, 
em que a autonomia estaria vinculada a um poder próprio 
do Estado e teria, como portadores, a burocracia e as elites 
políticas, constituindo-se o pensamento da socialdemocracia, 
com o Estado aparecendo como um bloco monolítico e tendo 
uma relação de exterioridade com as massas populares.

De volta ao Poder político e classes sociais, em relação ao 
último dos pontos, no caso, os tipos e as formas de autonomia, 
Poulantzas (1971) introduz alguns elementos, embora não os 
desenvolva suficientemente. Para se ter uma ideia, o autor 
afirma que a autonomia do Estado teria que ser estudada, 
levando-se em conta, também, as formas concretas e os graus 
vinculados às combinações de formas de Estado e regimes 
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(relação entre legislativo e executivo, partidos políticos etc.). 
Ele cita os partidos mais fracos, que expressariam uma maior 
a autonomia do Estado, como no New Deal.

Haveria, além disso, dois tipos de autonomia que, inclu-
sive, poderiam entrar em contradição e ser incompatíveis: 
um deles remeteria a um equilíbrio das forças, com o Estado 
deixando de funcionar como organizador político das classes 
dominantes (crise de hegemonia); o outro tipo de autonomia 
estaria ligado ao próprio Estado capitalista.

As diferentes autonomias estariam vinculadas, igual-
mente, à burocracia do Estado, tanto que o autor afirma que 
a autonomia do Estado se reflete na autonomia do aparelho 
estatal/categoria tecnoburocrática, em face ao capital mono-
polista. A própria burocracia, teria, de certa forma, uma 
autonomia relativa, em relação à classe dominante.

No primeiro texto do debate com Miliband, Poulantzas 
(1991b) faz uma observação importante, ao se referir às dife-
renças entre o aparelho repressivo (governo, exército, polícia, 
tribunais e administração) e os aparelhos ideológicos (igrejas, 
partidos políticos, associações de classe, escolas, imprensa 
e, até certo ponto, a família). Para ele, o primeiro teria uma 
unidade interna vigorosa e regularia, de maneira direta, 
a relação entre os distintos aparelhos. Já os aparelhos ideoló-
gicos, independentemente de sua forma jurídica, devido à sua 
própria função de inculcar e transmitir teriam uma maior 
autonomia e mais importância.

Já no segundo texto do debate citado, Poulantzas (1991a) 
retoma o vínculo entre os tipos de autonomia e os estados e 
regimes. O grau, as formas, a medida etc. da autonomia, lembra 
o autor, dependeriam de um Estado capitalista e das diferentes 
formas (Estado absolutista, bismarkismo, bonapartismo, Estado 



ESTADO, AUTONOMIA RELATIVA E POLÍTICAS PúBLICAS

Lincoln Moraes de Souza

200

sob o capitalismo competitivo, fascismo, Estado no atual capita-
lismo monopolista etc.), bem como da conjuntura concreta da 
luta de classes. Mesmo havendo limites impostos pelo próprio 
capitalismo, não se poderia responder a isso, em termos gerais, 
e o quanto seria relativa a autonomia.

Finalmente, terminando essa síntese e procurando, 
mais uma vez, evitar repetições desnecessárias, vejamos o que 
Poulantzas (2000) diz em seu último livro sobre a burocracia do 
Estado. O autor ressalta que a autonomia do Estado, em relação 
a uma ou a outra fração do bloco do poder, existiria como auto-
nomia relativa de um ou outro setor, aparelho ou rede do 
Estado comparado aos outros. Mas, apesar da autonomia relativa 
da burocracia, não deixa de lembrar que são as lutas que teriam 
primazia sobre o Estado e não, como já pensava Max Weber, 
os aparelhos/instituições como lugar das relações de poder.

CONCLUSÃO: ESTADO, AUTONOMIA 
RELATIVA E POLÍTICAS PÚBLICAS

As políticas públicas, pensando-se apenas naquelas 
ligadas ao Estado, vão emergir, segundo Brunhoff (1991), após 
a crise de 1929. Entretanto, a base ou a condição necessária para 
seu surgimento pressupõem o Estado capitalista, especialmente 
sua autonomia relativa, como apontou Poulantzas em vários 
textos por nós sintetizados. Isso vai ocorrer devido à separação 
formal entre economia e política no capitalismo, levando 
à autonomia relativa desta e, como um dos desdobramentos, 
à ocorrência das políticas públicas.
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Contudo, foi com o neomarxismo I e, especialmente, com 
Poulantzas, como indica Therborn (1985), que vamos encontrar 
uma discussão mais fundamentada sobre o Estado capitalista 
envolvendo, entre outras coisas, uma maior flexibilidade na 
sua compreensão e incluindo, depois, a crítica à visão do Estado 
como coisa ou como sujeito. O passo seguinte vai ser dado com o 
neomarxismo II, pois este abre um espaço enorme para as discus-
sões de políticas públicas, ao centrar sua atenção no Welfare State.

Mas a política de Estado, como prefere denominar 
Poulantzas, não é uma via de mão única, mas materializa 
o resultado das contradições entre as classes e as frações de 
classes. Grosso modo, seguindo Poulantzas e outros marxistas, 
o Estado vai atuar na tentativa de criar contratendências para 
a queda da taxa de lucro e, simultaneamente, lembraríamos, 
manter a legitimidade do sistema. Daí as ações do Estado na 
acumulação e na legitimação, como apontou O`Connor (1977).

O perfil das políticas públicas, ressalte-se, está dire-
tamente ligado, também, à autonomia relativa do Estado 
capitalista. Por isso, torna-se imprescindível o conhecimento 
das formas de Estado, da conjuntura e a apreensão dos tipos, 
formas e grau da autonomia. A esse respeito, para finalizar, 
alguns elementos já foram adiantados e precisam ser verifi-
cados mais sistematicamente: as políticas ligadas aos aparelhos 
ideológicos têm mais autonomia relativa; o Estado tem maior 
autonomia na formulação do que na implementação das polí-
ticas; e as classes dominadas, que vão aparecer mais no último 
livro de Poulantzas, como indica Pinheiro (2012), podem conse-
guir, pelo menos em parte, arrancar algumas políticas do Estado 
capitalista, se for levado em conta, como diria Poulantzas, o fato 
de suas lutas atravessarem o Estado.
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SOCIALISMO, ESTADO 
E DESENVOLVIMENTO:  

ENTRE UM BALANÇO 
E A REINVENÇÃO

Marcos Antonio da Silva

“Os homens fazem sua própria história, 
mas não a fazem como querem; não a 

fazem sob circunstâncias de sua escolha 
e sim sob aquelas com que se defrontam 

diretamente, ligadas e transmitidas 
pelo passado. A tradição de todas as 

gerações mortas oprime como um 
pesadelo o cérebro dos vivos” (Karl Marx, 

O Dezoito Brumário de Luis Bonaparte).

“Nós que queríamos preparar 
o terreno para a bondade, não 

podíamos ser bondosos” (B. Brecht).

“Um de nossos maiores enganos ao 
princípio, e muitas vezes repetidos ao 

longo da Revolução, foi o de acreditarmos 
que alguém sabia como se construía 

o socialismo” (Fidel Castro, 2005).
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RESUMO

Este trabalho realiza uma análise do ideário socialista no século 
XX e um balanço das experiências socialista, considerando a 
atuação estatal e a promoção do desenvolvimento. Para tanto, 
partindo da experiência soviética como referência fundamental, 
procura apontar que os problemas políticos e econômicos 
nas experiências socialistas foram determinantes para sua 
derrocada, devido a causas domésticas e internacionais, e 
afetaram, não definitivamente, o ideário socialista que perdeu 
sua capacidade de atração e viabilidade. Embora os valores 
socialistas permaneçam atuais, constatamos a ausência de um 
projeto político atraente e viável que possa implementá-los, 
sendo necessária sua reinvenção.

Palavras-chaves: Projeto Político. Socialismo. Balanço. Hegemonia.

INTRODUÇÃO1

O século XX se anunciava como o século do socialismo, mas 
terminou com o aprofundamento do capitalismo. O socialismo, 
mesmo na versão do comunismo soviético, foi a ideologia e a 
experiência, igualitária do século XX que confrontou, pela 
primeira vez, o modo de produção capitalista de uma forma 
global e como modelo alternativo. A queda do Muro de Berlim 
(1989), a sequência de mudanças nos governos comunistas 

1 Uma primeira versão deste texto foi publicada com o título: “O socialismo: 
entre o passado e o futuro ou um socialismo a reinventar”, na Revista 
Cronos, v. 14, n. 1, 2013.
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do Leste Europeu e o esfacelamento da URSS (1992) tiveram 
um impacto profundo na história mundial e atingiu a toda 
a humanidade, além de impor novos desafios ao pensamento 
e a prática socialista.

O socialismo só poderá se revigorar se for realizado 
um balanço profundo da teoria e da prática socialista, que, 
no entanto, não foi ainda realizado, como aponta Harnecker, 
em relação à esquerda latino-americana, mas que pode ser 
estendido a esquerda mundial:

[...] Em segundo lugar, ela não foi capaz de realizar um estudo 

rigoroso das experiências socialistas- tanto dos êxitos como 

dos seus fracassos-, e isto tem em parte a ver com a escassa 

ou nula divulgação científica que delas se fez; e também 

não realizou uma análise séria das causas das derrotas 

(HARNECKER, 2000, p. 320).

Tal balanço, se sério e rigoroso, deve enfrentar, entre 
outras, algumas questões, já mencionadas na citação acima, 
como: quais foram os êxitos de tais experiências ou o que deu 
certo nas experiências socialistas? E principalmente, conside-
rando o desenlace de tais experiências, o que não funcionou 
adequadamente ou, simplesmente, o que deu errado? Quais suas 
causas? Como evitá-las? Em suma, por que o projeto socialista 
deixou de ser atraente e viável?

Dessa forma, qualquer projeto socialista deve, entre 
outros aspectos, considerar a tradição e o contexto local e 
internacional no qual se insere e que, certamente, determinará 
boa parte dos arranjos políticos e econômicos, das opções e dos 
dilemas de tal construção. Ainda, a construção do socialismo 
pertence ao campo da disputa política, sob determinadas 
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condições e deve ser inserida na dinâmica de tal disputa que, 
certamente, submete-se a lógica do poder e seus riscos. Por fim, 
por mais que inúmeros teóricos se debruçaram sob o tema da 
revolução e da transição socialista, as experiências do século 
XX parecem comprovar o peso da tradição, já mencionado, e a 
possibilidade de desenvolvimento de diversas estratégias, tema 
caro a este início de século.

As reações imediatas ao fim da experiência do socialismo 
real podem ser agrupadas em dois pólos opostos e, segundo 
nossa análise, insuficientes e limitados. Em primeiro lugar, 
estão aqueles para quem tal acontecimento foi resultado, 
basicamente, das distorções específicas daqueles regimes, 
aproveitadas pela ideologia burguesa/capitalista, e que a 
tradição marxista, no seu formato clássico, seria suficiente para 
explicá-la, conduzindo, no limite, a reposição do dogmatismo, 
provavelmente dos mesmos erros e uma visão pessimista sobre 
o futuro. Em seguida, estão aqueles que apontam que, o fim 
do socialismo real representou a vitória definitiva do modelo 
liberal, cuja tese mais conhecida, desenvolvida por F. Fukuyama 
(1992) no calor dos fatos assinalava o Fim da História e o início 
de uma era de paz e prosperidade. Demasiada otimista vale 
ressaltar que a realidade não tardou a questioná-la, devido as 
crises e a retomada das mobilizações por justiça social e igual-
dade, em diferentes formatos, nos diversos cantos do planeta. 
Esses dois polos, apesar de apontarem questões relevantes, 
são insuficientes para captar a natureza e o sentido de tais 
mudanças e não conduzem a um balanço equilibrado.

Dessa forma, este trabalho procura desenvolver uma 
nova perspectiva. Isso é, realizar um balanço adequado, crítico 
e realista, do socialismo que reconhece os limites das experi-
ências do século XX, embora não os considere definitivos e, 
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muito menos, que o socialismo não possa renascer, pois como 
afirma Gramsci:

La discusión científica: ...Compreender y valorar con realismo 

las posiciones y razones del adversário (y a veces es adver-

sário todo el pensamiento del pasado) significa precisamente 

haberse liberado de la prisión de las ideologias (en sentido 

peyorativo de ciego fanatismo ideológio), o sea, situarse en 

un punto de vista “crítico”, que es el único fecundo en la 

investigación científica (GRAMSCI, 2010, p. 436).

Nesse sentido, uma análise crítica deve considerar que o 
projeto socialista no século perdeu sua viabilidade e poder de 
atração, e isso estaria no cerne de sua derrocada. Sendo assim, 
qualquer renascimento depende de uma análise profunda 
e franca, que apenas iremos esboçar, e, considerando os erros 
e acertos, uma atualização do projeto socialista para este novo 
século que recupere sua viabilidade, política e econômica, 
e sua capacidade de atração, enquanto ideologia. Ou como 
afirma Blackburn:

Contudo, é talvez possível um novo começo, a partir de um 

socialismo disposto a enfrentar a história e empenhar-se 

numa crítica mais acurada do projeto socialista. Ainda existem 

movimentos anticapitalistas expressivos, alguns deles 

influenciados pela tradição comunista. Mas falta-lhes um 

programa capaz de nos levar a superar o capitalismo. Sobrevivem 

regimes que se autodenominam comunistas ou socialistas; 

mas apesar das realizações que lhes podem ser atribuídas 

(como, por exemplo, o que foi feito em Cuba nas áreas 

de educação e saúde), é fora de dúvida que também esses 
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regimes precisam ser renovados e reorientados de modo 

mais completo, que vise não apenas a criar uma cultura 

e organização política mais genuinamente democráticas, 

como também a descortinar um modelo econômico novo e viável 

(BLACKBURN, 1993, p. 107).

Para tanto este trabalho está organizado da seguinte 
forma. A seguir, discutimos brevemente os conceitos de ideologia 
política e hegemonia procurando demonstrar que ambos nos 
conduzem a constatação de que qualquer projeto político para 
predominar necessita ser atraente e viável. Em seguida, reali-
zamos um balanço geral, provisório, sobre o socialismo no século 
XX, tomando como base o socialismo soviético que, embora 
não esgote a diversidade de tais experiências, constitui-se, 
sem dúvida, na referência fundamental pela sua importância 
e dimensão. Finalmente, destacamos as implicações teóricas, 
política e econômica de tais experiências e desenvolvemos 
nossas considerações finais, procurando apontar que o futuro 
do socialismo depende da retomada de seu poder de atração 
e viabilidade, o que implica em uma reconstrução teórica e 
política adaptada a realidade deste novo século.

PROJETOS POLÍTICOS E IDEOLOGIAS: 
REVISITANDO UM VELHO PROBLEMA

Todo projeto político se traduz numa disputa de poder 
e se submete a dinâmica da política. Para tanto, emerge de 
concepções que procuram explicar a realidade social e construir 
mecanismos de intervenção que possam conduzir a efetivação 
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de tal projeto e seus ideais. Dessa forma, todo projeto polí-
tico se traduz em: a) crítica da realidade e construção dos 
ideais que possam intervir (e modificar) tal realidade; b) 
mobilização de simpatizantes e desenvolvimento de luta 
política, que assinala contra o que e quem se realiza a ação 
política na tentativa de alcançar o poder para implementá-la.  
Desse modo, diferente de outras ideologias, as ideologias polí-
ticas incitam a ação urgente, definindo as classes em conflito 
(Marx) ou estabelecendo a relação amigo e inimigo, na distinção 
clássica de Schmitt. No marxismo, uma das formulações mais 
elaboradas dessa dinâmica política encontra-se em Gramsci, 
sob a égide do conceito de hegemonia, que explicita as diversas 
formas da luta política, dependendo do contexto.

Todo projeto político necessita se tornar atraente e viável, 
se quiser tornar-se hegemônico. Nesse sentido, ao conferir uma 
explicação coerente sobre a realidade e desenvolver os meios 
para se intervir na realidade, tal projeto permite as pessoas 
se autoidentificarem com essas causas e ideais políticos, cons-
truindo lideranças e seguidores que passam a defender tal causa 
e podem ver nelas as razões de sua vida. Mas, além de atraente, 
qualquer projeto necessita demonstrar que a realidade atual 
será superada por uma realidade melhor, ou seja, apontar para 
a construção de vida melhor em suas múltiplas dimensões. Isso 
permite desenvolver uma possibilidade de comparação, entre 
um modelo ou outro, e assim estimular seu poder de atração 
e comprovar sua viabilidade enquanto projeto histórico que 
pode ser construído, parcial ou integralmente.

O advento da modernidade e de seus diversos compo-
nentes ocorreu a partir dessa construção/desconstrução do 
passado feudal, percebido de forma visível em dois campos. 
No campo da filosofia política, os autores clássicos (Maquiavel, 
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Hobbes, Locke e Rousseau, apenas para citar os mais reco-
nhecidos) contribuíram para a construção de um arcabouço 
político, embora tenso, que ao fundamentar, sem o apelo 
a tradição ou religião, o poder político (Estado) e as relações 
entre governantes e governados, estabelecem um arranjo que 
conseguiu angariar apoios e se demonstrar melhor que aquele 
existente na sociedade feudal. Ainda, na economia, a emer-
gência do capitalismo está associada a um conjunto de ideais 
e valores, mas, também, a constatação de que poderia prover 
um melhor arranjo para o desenvolvimento econômico. Assim o 
advento da vida moderna e dos ideais políticos a ela associados, 
principalmente o liberalismo político e econômico, demonstra 
que todo ideal necessita, para se tornar hegemônico, do poder 
de atração e viabilidade (BOBBIO, 2000; CARNOY, 1986).

Desta forma, as ideologias políticas, como aponta Srour: 

Unificam os semelhantes e excluem os demais; proporcionam 

metas comuns e encoraja quem as professa a intervir na 

realidade social; infudem solidariedade e mobilizam ener-

gias; racionalizam interesses mas falam as emoções ao mexer 

fundo nas raízes de cada um. Por que enunciam o que tem 

valor e o que deixa de tê-lo; dizem quem são os inimigos e por 

que enfrenta-los; delimitam o que se deve manter e o que 

se deve mudar. São credos que funcionam como referencias 

para pensar o mundo e as posições que cada agente coletivo 

ocupa (SROUR, 1987, p. 252-253).

Como podemos observar, a ideologia, qualquer ideo-
logia, funciona como referencial básico para a ação política, 
estabelecendo um projeto político associado à manutenção 
ou à mudança como objetivo fundamental, delimitando 
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o cenário de luta política e as formas de conquista do poder 
para a realização de seus ideais, delimitando as posições dos 
atores envolvidos, em suma, estabelecendo o horizonte que 
orienta e anima a ação política. Nesse sentido, a noção grams-
ciana de hegemonia torna-se relevante, pois demonstra como 
todo projeto político fundamenta-se na capacidade de atração 
(quanto mais ampla, mais forte politicamente) e viabilidade, 
para instaurar uma nova ordem social, política e econômica.

Na tradição marxista, hegemonia esteve associada a 
duas noções opostas: ora expressa domínio no sentido da força, 
ora expressa liderança, o que combina consentimento à força 
e ampliação da luta política para a sociedade civil (BOTTOMORE, 
1988). A primeira relaciona-se, em grande medida, ao pensa-
mento leninista, enquanto a segunda à abordagem gramsciana 
(PORTELLI, 1977). Dessa forma:

O conceito gramscista de hegemonia está, pois, bastante 

próximo do de Lenin. Entretanto ambos divergem em um 

ponto capital: a preeminência da direção cultural e ideoló-

gica. Lenin, em seus escritos sobre hegemonia, insiste sobre 

seu aspecto puramente político: o problema essencial para 

ele é a derrubada, pela violência, do aparelho de Estado: 

a sociedade política é o objetivo e, para atingi-lo, um prévia 

hegemonia política é necessária porque a sociedade política 

é a mais importante, em suas preocupações estratégicas, do 

que a civil; assim desta ele só retém o aspecto político. [...] 

Gramsci, ao contrário, situa o terreno essencial da luta contra 

a classe dirigente na sociedade civil: o grupo que a controla 

é hegemônico e a conquista da sociedade política coroa essa 

hegemonia, estendendo-a ao conjunto do Estado (sociedade 

civil mais sociedade política). A hegemonia gramcista 
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é a primazia da sociedade civil sobre a sociedade política 

(PORTELLI, 1977, p. 65).

Portanto, se para Lenin o exercício do poder relaciona-se 
fundamentalmente a força, em Gramsci podemos encontrar 
uma noção mais elaborada e complexa que envolve um projeto 
político capaz de atrair e solucionar os problemas da vida 
cotidiana de maneira mais eficaz que seu concorrente funda-
mentado numa direção cultural e ideológica. Dessa forma, 
a construção hegemônica, começa no âmbito da sociedade e se 
estende ao conjunto do Estado, fomentando um projeto político, 
econômico e social capaz de organizar a sociedade, atraindo 
adeptos e propiciando que um grupo se torne a classe dirigente. 

Sendo assim, podemos compreender que:

[...] a hegemonia é uma relação ativa, cambiante, eviden-

ciando os conflitos sociais, os modos de pensar e agir que 

se expressam na vivência política; conforme se desenvolvem 

e se inter-relacionam as forças em luta, tem-se o fortaleci-

mento das relações de domínio, o equilíbrio entre a coerção 

e consenso ou a ampliação da participação política e da 

organização da sociedade civil (SCHLESENER, 1992, p. 19).

Como podemos observar a hegemonia recupera e amplia 
certos traços da ideologia como apontamos anteriormente, 
e atua de forma dinâmica (características fundamentais da 
política), possibilitando a direção política de um grupo em torno 
da dialética coerção e consenso em relação a toda a sociedade2. 

2 Como aponta Gramsci, citado por Schlesener: “A supremacia de um grupo 
social manifesta-se de duas maneiras: como domínio e como direção 
intelectual e moral. Um grupo social é dominante dos grupos adversários 
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Isso faz com que o a conquista e o exercício do poder 
político, em suma, a supremacia de um projeto político, seja 
resultado de seu poder de atração, em diversos planos, mas 
também na sua capacidade de reorganizar a sociedade sobre 
novas bases que tenham viabilidade. Por isso que no pensa-
mento gramsciano, a noção de hegemonia relaciona-se à análise 
do bloco histórico3, a noção de Estado ampliado e do partido, 
a importância da cultura (e dos intelectuais) na sociedade 
moderna e, principalmente, a reciprocidade e organicidade 
entre o econômico-social e ao político-ideológico como 
elementos fundamentais para a construção de um projeto 
hegemônico (PORTELLI, 1977; SCHLESENER, 1992).

Finalmente, a capacidade de tornar-se atraente e viável, 
que destacamos como necessárias a todo projeto político, rela-
ciona-se à noção de hegemonia, pois

a formação de uma vontade coletiva que se entrelaça com 

a reforma intelectual e moral; a renovação econômica, social 

e política articula-se com a criação de novo modo de pensar 

e agir; a hegemonia assume um aspecto político e cultural 

(SCHLESENER, 1992, p. 94).

que tende a liquidar ou a submeter também com a força armada, e é dirigente 
dos grupos afins ou aliados” (SCHLESENER, 1992, p. 19).

3 Desta forma, como aponta Bottomore: “Nas condições modernas, argumenta 
Gramsci, uma classe mantém seu domínio não simplesmente através de uma 
organização específica da força, mas por ser capaz de ir além de seus interesses 
corporativos estreitos, exercendo uma liderança moral e intelectual e fazendo 
concessões, dentro de certos limites, a uma variedade de aliados unificados 
num bloco social de forças que Gramsci chama de bloco histórico. Este bloco 
representa uma base de consentimento para uma certa ordem social, na 
qual a hegemonia de uma classe dominante é criada e recriada numa teia de 
instituições, relações sociais e ideias” (BOTTOMORE, 1988, p. 177). 
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O MODELO SOVIÉTICO E OS TORTUOSOS 
CAMINHOS DO SOCIALISMO NO SÉCULO XX

A Revolução Russa e o socialismo soviético represen-
taram, apesar dos inúmeros debates sobre a natureza do regime,  
a face mais visível do ideal socialista no século XX4. Mesmo 
considerando o imenso debate sobre a natureza do regime 
soviético (HADDAD, 1992; REIS FILHO, 1997), observamos que 
para fins do debate teórico (e político) a URSS representou o 
cerne do ideário socialista do século XX, em torno dela girou a 
disputa (política, ideológica e econômica) com o capitalismo e 
sua condição de potência global tornou-a a face mais visível do 
socialismo, embora não esgotando seus elementos.

Dessa forma, qualquer reflexão sobre o futuro do socia-
lismo, além do retorno e atualização dos clássicos, deve realizar 
um balanço exaustivo sobre os avanços e, principalmente, sobre 
as razões da falência desse modelo. Certamente, os aspectos rela-
tivos à história russa (a tradição), os condicionantes do contexto 
internacional e a interpretação leninista da teoria de Marx são 
fatores importantes para a compreensão do socialismo soviético, 
mas não suficientes; sendo assim, mesmo considerando a imensa 
bibliografia sobre o tema, dentro dos marcos desse trabalho 

4 Em linhas gerais, podemos situar tal debate sobre a natureza do regime 
soviético em dois grandes blocos: os que apontam que a URSS era uma 
sociedade sem classes, cuja chave explicativa estaria relacionada ao 
Socialismo/Comunismo (marxismo ortodoxo com inúmeros representantes), 
Estado Operário Degenerado (Trotsky, Deustcher, Mandel, entre outros) 
ou Protosocialismo (Bahro); de outro, os que apontam uma sociedade 
de classe, representados pelos conceitos de Modo Asiático de Produção 
(Witfogel e Melloti), Coletivismo Burocrático (Lefort, Castoriadis, Marcuse 
e Dillas), Tecnocracia (Burham e Galbraith), Classe Intelectual (Konrad 
e Szelényi) e Capitalismo de Estado (Cliff e Bettelheim) (HADDAD, 1992). 
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podemos considerar que a compreensão dessa experiência 
deve levar em consideração, fundamentalmente, a interação 
entre os fatores domésticos e internacionais. O esgotamento 
do modelo soviético afetou diretamente a viabilidade e o poder 
de atração do ideário socialista (HARNECKER, 2000).

No que se refere à dimensão interna, sem a pretensão 
de esgotar o tema que é tratado por vasta literatura, o 
colapso da URSS demonstrou a imensa dificuldade de cons-
trução do socialismo num país subdesenvolvido, política e 
economicamente. Desde a vitória da Revolução Bolchevique, 
e ainda nos primeiros anos de tal experiência, tal problema 
era vislumbrado como possível. Dessa forma, compreende-se 
a famosa formulação de Gramsci de que “A revolução russa foi 
uma revolução contra O Capital” (livro de Marx), insinuando 
as dificuldades econômicas e políticas vindouras. Da mesma 
forma, Lênin reconhecia que “era mais fácil tomar o poder 
numa sociedade como a russa, mas muito mais difícil à cons-
trução do socialismo”. Finalmente tal perspectiva foi percebida 
por Rosa Luxemburgo que, em um famoso texto aponta:

A repressão da vida política em todo o país mutilará cada vez 

mais a vida nos sovietes. Se não houver eleições gerais, se não 

houver irrestrita liberdade de imprensa e de reunião, se não 

houver um debate livre de opinião, deixará de haver vida em 

todas as instituições públicas; passa a haver um simulacro de 

vida, mantendo-se a burocracia como o único elemento vivo. 

A vida pública vai gradativamente adormecendo, a direção 

e o governo ficam nas mãos de uma meia dúzia de líderes 

partidários de inesgotável energia e experiência ilimitada. 

Na verdade, o comando cabe apenas a uns poucos chefes mais 

destacados, dentre aquela meia dúzia, e de tempos em tempos 
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uma elite da classe operária é convidada para reuniões onde 

deve aplaudir os discursos dos líderes e aprovar por unani-

midade as resoluções- trata-se, então, fundamentalmente, 

de um negócio entre conhecidos; trata-se de uma ditadura, 

sem dúvida, mas não do proletariado, e sim de alguns polí-

ticos (Luxemburgo, 1961 apud  BLACKBURN, 1993, p. 135-136).

Se o momento fundante da república soviética5, já apre-
senta enormes desafios políticos e econômicos, para tornar 
viável e atraente tal experiência, o desenvolvimento poste-
rior demonstra como eles permaneceram e determinaram 
o colapso. Nesse sentido, é estimulante e perspicaz a análise 
desenvolvida por Maidanik (1998) que, apesar de sintética, assi-
nala três momentos cruciais, denominados de as “três mortes 
do socialismo russo”, para a compreensão da experiência 
soviética e sua falência.

Partindo da constatação de que a “Idade de Ouro” do 
socialismo soviético ocorreu durante os anos de 1922 a 1927, em 
que estiveram presentes os ideais de uma sociedade socialista, 
apesar do contexto internacional desfavorável, contribuindo 
para os mais importantes avanços na construção da sociedade 
socialista. No campo econômico, houve o aumento da produção 
e melhoria do nível de vida, ampliaram-se as conquistas sociais 

5 Como afirma Hobsbawn: “O socialismo do tipo soviético era essencialmente 
dominado pelas condições nas quais os soviéticos se encontraram depois da 
Revolução de Outubro: um país pobre e incrivelmente atrasado, cuja única 
tradição política havia sido a autocracia, faltando-lhe todas as condições 
conhecidas para o socialismo, totalmente isolado e sob constante ameaça. [...] 
O bolchevismo tornou-se uma ideologia do rápido desenvolvimento econô-
mico para países nos quais não existiam as condições para o desenvolvimento 
capitalista- e por algum tempo teve tanto êxito que ser tornou um modelo 
para países do Terceiro Mundo, [...] ” (HOBSBAWN, 1993, p. 259).
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dos trabalhadores, desenvolveu-se o pluralismo na cultura, 
houve um florescimento da ciência e a melhoria das relações 
étnicas, entre outros elementos. Mas foram se acumulando 
contradições no campo da política que serão fatais ao desen-
volvimento posterior. Nesse sentido, o sacrifício da democracia 
política pluralista, na sociedade e no partido, o aumento 
do aparelho de Estado, aliado às características particulares 
do estado russo herdado dos tempos do czarismo, com a 
consequente expansão do burocratismo geraram uma lógica 
da revolução invertida (MAIDANIK, 1998).

Tal lógica começa a ganhar contornos mais nítidos 
em 1928 com a adoção de uma industrialização forçada, em 
prejuízo da NEP (Nova Política Econômica); o monopólio do 
sistema supercentralizado, onipresente e onipotente; a guerra 
de extermínio contra os camponeses e a pequena propriedade; 
o fim definitivo da democracia interna no partido e na socie-
dade; a abolição das conquistas e instituições socialistas; e o 
aumento da repressão, do subsistema do medo. Dessa forma, 
estava aberto o caminho para a Primeira Morte da Revolução, 
reforçada pelo advento do Stalinismo, baseado nos órgãos 
de repressão internos e na utilização de elementos específicos 
para a manutenção do poder6. Isso só foi possível devido 
a fatores nacionais que paradoxalmente haviam impulsionado 

6 Como aponta Trotsky, um dos grandes líderes da Revolução Russa, exilado 
e morto por agentes stalinistas, denomina este período como o Termidor 
soviético: “A pobreza e o atraso cultural das massas foram mais uma vez 
incorporados na figura sinistra do supervisor com um grande bastão nas 
mãos. De serviçal da sociedade, a burocracia, que era objeto de tantas 
pragas e lamentações, havia-se tornado novamente sua senhora. Durante 
este processo, a burocracia sofreu um tamanho grau de alheamento social 
e moral em relação as massas que ela não mais podia lhes permitir qualquer 
leve controle sobre suas ações ou seus rendimentos” (TROTSKY, 1980, p. 127).
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a revolução, como a ausência de estruturas políticas pluralistas 
na história do país, a inércia da sociedade, a ameaça da guerra 
e do fascismo e o medo da restauração. Esse quadro só foi se 
agravando entre 1947 e 1953, sob o manto do stalinismo7.

Com a morte de Stalin e a ascensão de Kruschev, inicia-se 
um período de grandes esperanças, mas que não conseguiu 
reformar o sistema. Tal período, apesar da denúncia dos crimes 
do stalinismo – culto à personalidade, liberalização cultural 
e política, entre outros – manteve intactos os fundamentos 
do sistema herdado ao manter o poder e a propriedade nas 
mãos da burocracia, ao continuar apoiando e promovendo 
o desenvolvimento econômico centralizado e vertical e se 
caracterizar pela ausência da democracia, da participação no 
processo decisório e evitar o pluralismo, mesmo no âmbito 
das alternativas socialistas. Em suma, manteve uma sociedade 
do Estado Total, que se mostrou funcional e compatível com 
a industrialização forçada, mas que não poderia responder aos 
novos desafios (MAIDANIK,1998, p. 25-28).

Os anos 60 representaram o esgotamento da segunda onda 
reformista – a de Kruschev – e evidenciaram o esgotamento do 
modelo para promover o desenvolvimento e a competitividade, 
interna e com o mundo capitalista, e as dificuldades come-
çaram a aflorar: queda do crescimento econômico, aumento do 
preço de produtos essenciais – carne e leite – e fragilidade do 
desenvolvimento agrícola, explicitado pela seca de 1962. Esses 
e outros fatores contribuíram para o fracasso do modelo baseado 
em quantidade – mais pessoas, mais tratores, mais usinas 

7 Para uma análise deste processo ver, entre outros, a coleção organizada 
por Eric Hobsbawn História do Marxismo (Paz e Terra, 1987), especialmente 
o volume 2, e o capítulo 1 “Os herdeiros do totalitarismo” do livro A desinte-
gração do Monólito, de Boris Kagarlitsky (UNESP, 1993).
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– e na mobilização política, pela consciência ou medo, que irão 
corroer o sistema. A opção adotada foi prosseguir sem mudar8. 
Isso porque os problemas não eram, ainda, percebidos  
por toda a sociedade, pela inexistência de mecanismos de de- 
senvolvimento sustentado e pela força e enraizamento da buro-
cracia, que dirige o estado e a sociedade. Isso é, os interesses 
em defesa da monopropriedade e do monopoder, alicerçados 
no PCUS, do complexo industrial-militar e da velha burocracia, 
inviabilizavam mudanças mais profundas.

O resultado não foi apenas a perda de mais uma opor-
tunidade de mudanças, mas o esgotamento de qualquer 
alternativa que levou o país e o socialismo soviético a uma lenta 
agonia interna. Os sinais disso são, hoje, evidentes: a queda na 
crença dos valores socialistas que representaram um aumento 
da corrupção e o crescimento de privilégios; o fim do cres-
cimento econômico, que foi nulo a partir de 75; o corte nos 
gastos sociais; o desenvolvimento de benefícios exemplificados 
no surgimento de uma propriedade pessoal e corporativa, 
que fornecia aos quadros do partido o acesso aos melhores 
bens e serviços. Em síntese, o pouco que havia de socialismo 
desapareceu definitivamente nessa longa agonia e representou 
o esgotamento das possibilidades de mudanças9.

8 O resultado do esgotamento dessa onda reformista foi que “Daí em diante, 
a população e a própria liderança formaram suas opiniões sobre o novo 
regime, não só com base na sua capacidade de assegurar a independência 
nacional do país, o poder defensivo e o status de grande potência, ou em sua 
habilidade para proporcionar a igualdade social prometida pela revolução, 
como também com base em seu sucesso ao garantir sucessivos incrementos 
de consumo” (KAGARLITSKY, 1993, p. 38).

9 Segundo Kagarlitsky: “Durante os anos 70, mudanças de rumo parciais 
na estrutura da sociedade acumularam-se gradualmente, preparando 
o caminho para a crise que viria a seguir. Ao final dos anos 80, estas 
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A terceira e última morte se evidencia nos anos 80. 
Nessa ocorre, de forma catastrófica para o sistema, uma nova 
e definitiva tentativa de reforma, desde cima. Duas ideias 
sintetizam o projeto levado a cabo por Gorbachev, a Perestroika 
e a Glasnost. A primeira se refere à tentativa de reformar e 
redefinir as prioridades do desenvolvimento econômico e da 
política industrial soviética em prol do fortalecimento das áreas 
de  ponta e da introdução de limitados mecanismos de mercado 
que poderiam contribuir para a superação da estagnação e da 
autonomia do complexo industrial soviético. A segunda se refere 
às mudanças de gestão política e ideológicas em prol de uma 
maior transparência que deveriam promover o pluralismo, a 
democratização e a liberdade. Tratava-se de uma reforma contro-
lada desde cima e que, ao incorporar ou atingir as forças sociais, 
adquiriu uma dinâmica própria (MAIDANIK, 1998, p. 30-35).

Por que essa onda reformista falhou? Segundo Maidanik, 
diversos fatores podem ser apontados. Em primeiro lugar, por 
subestimar os problemas, maiores e mais profundos do que 
imaginavam os reformistas. Isso é, tentar reformar o que, efeti-
vamente, era irreformável pelo enraizamento e acumulação dos 
desafios ao longo da construção do socialismo. Em segundo 
lugar, pelo método utilizado, a reforma desde cima, que fazia 
uso do aparelho, do partido, em suma, dos beneficiados, 
para acabar com os benefícios. Além disso, desenvolvia-se 
a tendência privatizante no seio da burocracia partidária que, 
tendo acesso privilegiado às informações e aos contatos, poderia 

mudanças explodiram em cena. Quantidade havia se tornado qualidade” 
(KAGARLITSKY, 1993, p. 25).
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se apropriar dos espólios10. E, finalmente, o desconhecimento 
da mentalidade das massas que, esgotadas ao longo de décadas 
de construção do socialismo e aliadas à propaganda e a compa-
ração com o ocidente, desenvolveram valores pró-ocidentais 
e antissocialistas11. Esse processo representou, ainda que de 
forma inesperada e imprevista, a última e definitiva morte 
do socialismo soviético, ou seja, o esgotamento de sua viabili-
dade e capacidade de atração. Dessa forma, uma das grandes 
lições de tal experimento é que:

Uma referência mais concreta, porém de suma importância, 

diz respeito ao caráter pernicioso da utopia monolítica, 

sua perspectiva de impor, de prescrever a homogeneidade 

estrutural, baseada em valores ideológicos e/ou teóricos, para 

todos os níveis e esferas de uma dada sociedade. As estruturas 

devem desenvolver-se organicamente, de baixo para cima, da 

forma mais ampla possível, obedecendo sobretudo a impulsos 

de auto-sustentação, de acordo com os interesses materiais 

e sociais da produção (MAIDANIK, 1998, p. 41).

10 Como aponta Kagarlitsky: “Durante os anos de domínio de Gorbachev, 
a sociedade soviética encontrava-se em um estado crônico de crise 
e colapso. Os círculos dominantes não só aprenderam a viver bem felizes 
em condições de crise como até começaram a extrair benefícios disso, 
aproveitando-se da ruína do país, sucateando a propriedade nacional em 
vendas a estrangeiros, saqueando e privatizando todas as coisas viáveis e de 
valor que ainda restavam” (KAGARLITSKY, 1993, p. 7)

11 Neste sentido, Kagarlitsky afirma que “O colapso final do comunismo na 
União Soviética foi precedido pela rápida disseminação da ideologia liberal 
dentro da velha casta dominante, pela enumeração das vantagens do capita-
lismo em publicações oficiais comunistas, pela aguda guinada para a direita 
de personalidades conhecidas na oposição democrática, que há não muito 
tempo tinham estado proclamado sua devoção aos valores do socialismo ou 
que haviam até abraçado posições marxistas” (KAGARLITSKY, 1993, p. 15).
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A esse cenário doméstico, pode-se acrescentar outro 
elemento, a dinâmica internacional e conflito intersistêmico. 
Se até meados do século XX, o cenário internacional era hostil 
em relação à experiência soviética, o que certamente contribui 
embora não de forma decisiva, para as opções apontadas ante-
riormente, a dinâmica do pós-guerra, marcada pela Guerra Fria, 
também nos permite compreender os limites do socialismo 
soviético e seu colapso.

Na esfera internacional, como aponta Halliday (1998), 
a rapidez das mudanças e a ausência de um conflito militar 
internacional que pudesse explicar o desaparecimento do 
socialismo soviético e do mundo bipolar nos conduz à análise 
do conf lito intersistêmico12, considerando os custos e o único 

12 Os elementos fundamentais de tal conceito, segundo Halliday, foram: 
a constatação da heterogeneidade socioeconômica do “Leste” e do “Oeste”, 
isto é, das sociedades comunistas e capitalistas; enfatizando as diferenças 
econômicas e políticas dentro de cada Estado, em termos fundamentais 
e constitutivos que não podiam ser conciliados; a influência determinante 
das diferenças apontadas anteriormente no desenvolvimento da política 
externa e das relações internacionais, que nos conduzem aos determinantes 
domésticos relevantes e nas diferenças entre cada lado; uma dinâmica inter-
nacionalista e, na verdade, universalista dentro de cada bloco e sistema, isto 
é, cada bloco é levado não somente a proteger seu próprio estado e economia 
e a maximizar sua vantagem no equilíbrio de poder, mas também a dominar 
o mundo para minar, e abolir, o sistema alternativo; a ampliação do conflito 
para múltiplas dimensões, não apenas nas relações interestatais, envolvendo 
a interação socioeconômica através de ações de outras entidades que não 
o estado/governo como os empreendimentos financeiros e industriais e a 
interação ideológica e do efeito demonstrativo, como ocorreu na relação 
entre as duas Alemanhas (RDA-RFA); por fim, a heterogeneidade do sistema 
socioeconômico interno implica em heterogeneidade das relações inter-
nacionais, concebidas em termos de objetivos amplos e de mecanismos 
de internacionalização, o que explica as diferenças entre EUA e URSS no 
que se refere ao grau de controle político e no equilíbrio relativo de poder 
econômico e militar na composição da influência americana e soviética 
(HALLIDAY, 1999, p. 198-201).
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resultado possível, como o grande responsável por estas 
mudanças, pois efetivamente interfere nos fatores domésticos. 
Tal noção de conf lito intersistêmico se refere a 

um conflito específico das relações interestatais, no qual 

as formas convencionais de rivalidade – militar, política, 

e econômica- são legitimadas por divergências de normas 

políticas e sociais (HALLIDAY, 1999, p. 186).

Isso significa que o embate pode ser compreendido em 
termos de universalidade, ou seja, da disputa entre valores 
que deveriam organizar toda a sociedade internacional, em 
torno do capitalismo ou socialismo, o que não aparece na ideia 
de equilíbrio de poder ou em outras análises sobre a Guerra 
Fria, complementando o padrão tradicional de compreensão 
das relações internacionais que enfatiza a disputa de poder 
entre os estados, que apesar de necessário é insuficiente para 
o entendimento desse período das relações internacionais.

O desenvolvimento desse tipo específico de conflito 
internacional se estruturou a partir de três proposições básicas: 

a rivalidade Leste-Oeste foi um produto do conflito entre 

dois sistemas sociais distintos; b- esta competição envolve 

uma dinâmica competitiva e universalizadora; e c- somente 

poderia ser concluída com um dos blocos prevalecendo sobre 

o outro. Desta forma, destaca-se que tal ordem teve um 

caráter específico no sistema internacional, não percebido 

pelas teorias convencionais, em que a disputa pelo poder 

passava pela obtenção de uma nova homogeneidade, isto é, 

o conflito só poderia terminar com o predomínio de um lado 

e, não por convergência ou compromisso. Enquanto existisse 
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um dos lados a Guerra Fria não poderia terminar. E isto foi 

relativamente reconhecido pelos dois lados. Do lado soviético, 

a necessidade de uma revolução mundial, ainda sob Lênin, 

ou a teoria dos dois campos de Stalin e a da “correlação de 

forças” de Brejnev. Do lado ocidental, o desenvolvimento 

da teoria de disputa entre dois mundos, o livre e o comunista, 

que atingiu políticos e militares (HALLIDAY, 1999, p. 205).

Quando visto dessa forma, também se amplia a explicação 
sobre as razões efetivas do esgotamento e colapso da URSS 
e seu bloco. Os fatores tradicionalmente apontados (os custos 
da corrida armamentista, as pressões econômicas e o custo 
do apoio militar e comercial aos aliados)13 embora impor-
tantes não são suficientes para explicar as razões do colapso 
do socialismo soviético e devem ser complementados por dois 
outros elementos, demonstrando o esgotamento da viabilidade 
e do poder de atração de tal experiência: a perda da crença, 
primeiro na população e em seguida na própria liderança, 

13 Nesses casos seria necessário agregar alguns esclarecimentos: no que se 
refere a corrida armamentista, apesar de representar cerca de 25% do PIB 
soviético (enquanto que o gasto americano representou algo entre 5% a 10%) 
o peso fundamental desse fator refere-se à eficiência da alocação de tais 
recursos e nos mecanismos de interlocução com o setor civil, que foram igno-
rados pela liderança soviética, tornando onerosa a corrida armamentista, 
mas não a ponto de provocar seu colapso; em relação as pressões econômicas 
deve-se considerar que a interação comercial com o mundo capitalista, que se 
aprofunda a partir dos anos 60, teve como efeito o fortalecimento do sistema 
soviético no curto prazo, que pode ser demonstrado pelos altos preços 
do petróleo, produto exportado a partir da exploração na Sibéria, e as impor-
tações de trigo que ofuscaram o fracasso na agricultura; porém, no longo 
prazo os efeitos foram inibidores, já que como destacamos anteriormente, 
as mudanças necessárias foram adiadas diante dos benefícios imediatos; 
e finalmente,  em relação ao custo do apoio econômico e militar aos aliados, 
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da superioridade do modelo soviético e a dinâmica interna do 
processo de construção do socialismo neste país.

A esse conjunto de fatores deve-se agregar o advento de 
um processo que se torna evidente nos anos 80, quando atinge 
a liderança do país que é a perda na crença e na capacidade 
do regime socialista soviético superar, competitivamente, 
o capitalismo na maioria das áreas e de constituir-se num 
modo superior de produção e organização social e política. 
Internamente, tal desconfiança em relação à superioridade 
do regime já havia atingido parcelas significativas da popu-
lação, principalmente os setores médios, desde o fim da era 
Kruschov, como aponta Kagarlitsky (1993)14.

Sendo assim, segundo Halliday (1999), no caso da liderança, 
o exemplo de Gorbachev parece ser emblemático: bastaram cinco 
minutos num supermercado canadense de médio porte para 
a questão ficar clara; e seus discursos pós-85, ao enfatizarem 
a comparação com indicadores ocidentais apontam os limites 

principalmente do Terceiro Mundo. No entanto, é preciso ressaltar que 
nesse caso, os custos maiores foram no campo diplomático, as transferências 
seguiam um outro padrão e os soviéticos se beneficiavam de certos produtos, 
como demonstra o caso cubano (HALLIDAY, 1999, p. 153-163). 

14 Nesse sentido aponta Hobsbawn: “Mas não foi o confronto hostil com 
o capitalismo e seu superpoder que solapou o socialismo. Foi mais a combi-
nação entre seus próprios defeitos econômicos, cada vez mais evidentes 
e paralisantes, e a acelerada invasão da economia socialista pela muito 
mais dinâmica, avançada e dominante economia capitalista mundial. 
[...] Quando os líderes soviéticos na década de 1970 preferiram explorar 
os recursos recém-disponíveis do mercado mundial (preços de petróleo, 
empréstimos fáceis, ...) em vez de enfrentar o difícil problema de reformar 
seu sistema, cavaram suas próprias covas. O paradoxo da Guerra Fria é que 
o que derrotou e acabou despedaçando a URSS não foi o confronto, mas 
a deténte” (HOBSBAWN, 1995, p. 247-248).
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da sociedade socialista soviética15. A ênfase nos limites e conse-
quências impostos pelo conflito intersistêmico não invalida 
a importância da análise dos fatores domésticos, relacionados 
à natureza e às características do socialismo soviético como 
o outro lado desse colapso.

Com isso, queremos afirmar que o processo de cons-
trução do socialismo soviético, com suas particularidades, 
desafios e dinâmicas nos permitem captar melhor as opções e 
o destino final dessa experiência. O que sugerimos, portanto, 
é a combinação dos desafios da política internacional, o conflito 
intersistêmico, que demandaram um esforço para universalizar 
a experiência socialista com os dilemas da política interna, 
o cenário doméstico, que envolve os percalços da construção 
do socialismo que durante muito tempo foi orientado e limi-
tado pela “construção do socialismo em um só país”. Esses, 
obviamente, combinam-se e nos ajudam a entender as razões 
e os impactos das mudanças. De qualquer forma, o que se quer 
destacar é que tal experiência foi perdendo sua viabilidade 
e poder de atração, atingindo todo o ideário socialista, daí 
a necessidade de reflexão sobre essas experiências e de atuali-
zação de tal ideário para torná-lo novamente viável e atraente. 

15 Segundo Kagalitsky, “No início dos anos 80, o Estado soviético, segundo 
uma comparação perspicaz de Bulat Okudzhava, fazia lembrar o Império 
Romano na era de seu colapso. A crise de controle desmoralizou os círculos 
dominantes e minou a fé na viabilidade do sistema ainda mais do que 
a redução do crescimento da economia e a crescente insatisfação do povo” 
(KAGARLITSKY, 1993, p. 44).
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O SOCIALISMO DO SÉCULO XXI: O 
PASSADO COMO FUTURO OU UM 
FUTURO A CONQUISTAR?

Como aponta Borón (2010) é preciso distinguir os 
aspectos relativos à historicidade do projeto socialista em 
relação aos valores imanentes que esse comporta. O socialismo 
soviético representou o modelo de socialismo do século, dessa 
forma, a compreensão das causas de seu esgotamento é funda-
mental para qualquer tentativa de atualização do socialismo.  
Seu esgotamento afetou o projeto socialista (ou modelo), mas 
não se pode deduzir disso que os valores que o inspiraram 
desapareceram por completo ou que um socialismo renovado 
(de fato) não possa emergir.

A experiência socialista, apesar da derrota, foi funda-
mental para o desenvolvimento histórico. Dessa forma, não 
poderemos deixar de reconhecer que mudaram a face das reali-
dades dentro das quais tomaram forma e mundial.  Dentre os 
avanços podemos apontar que o desenvolvimento dessas socie-
dades, mesmo a um custo elevado, que eram subdesenvolvidas, 
(URSS, Cuba, China, ...); a atuação no sistema internacional com 
uma contribuição fundamental para o processo de derrota do 
nazismo (cujos maiores custo ficaram com a URSS) e presentes 
no processo de descolonização da África e Ásia nos anos 50 e 
60; a contribuição, indireta, ao processo de organização do 
Welfare State e a consolidação dos direitos sociais em resposta 
ao fantasma da revolução e, paradoxalmente, para a consoli-
dação da democracia e do pluralismo nos países desenvolvidos; 
e, finalmente, o relativo desenvolvimento educacional, cultural 
e de indicadores sociais dos países onde se materializou. 
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No entanto, apesar disso, é imprescindível um balanço que aponte 
as razões profundas de seu fracasso, como afirma Miliband:

Que lições, então, tem a experiência comunista a oferecer 

para os socialistas do Ocidente? [...] Pode, no mínimo, 

ressaltar o que não deve ser feito- por exemplo, no tocante ao 

planejamento e á organização da vida econômica. As lições 

realmente importantes da experiência comunista a serem 

aprendidas pelos socialistas não pertencem, no entanto, 

ao reino das técnicas: a mais importante dessas lições diz 

respeito ao tema da democracia (MILIBAND, 1993, p. 27).

A reflexão sobre o socialismo soviético deve nos conduzir, 
em primeiro lugar, a uma reflexão profunda sobre os pressu-
postos marxistas, ou pelo menos, sobre as interpretações mais 
conhecidas. Tal reflexão deve considerar a necessidade do debate 
teórico para a atualização, reconhecendo que o marxismo 
foi produto da modernidade europeia (ocidental) com a qual 
compartilhou inúmeros equívocos. Embora mantendo os 
princípios fundamentais das ideias de Marx deve procurar 
redefinir e atualizar as concepções relativas, entre outras, 
as noções de teleologia da História, da Revolução, do sujeito 
revolucionário, do Estado, da construção do socialismo, da 
organização econômica e política no socialismo, incorporando 
os novos temas da sociedade contemporânea (meio ambiente, 
gênero, multiculturalismo, democracia, ...) tal como aparecem 
nas reflexões de Borón, Amadeo e González (2006), Harnecker 
(2000), Heredia (1992), Vásquez (2010), Gorender (1999), Borón 
(2010), Blackburn (1993), Sader (2001) e Boito Jr, Toledo, Ranieri 
e Trópia (2000), entre outras.
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Além do debate sobre os pressupostos e a atualidade do 
corpo teórico do marxismo, a experiência soviética nos conduz 
a dois aspectos fundamentais na economia e na política que 
contribuíram para a perda de sua atratividade e viabilidade. 
Nesse sentido, concordamos com Sader ao apontar que:

Seu esgotamento se deu tanto pela falta de democracia e de 

participação política dos trabalhadores, como pela falta 

de dinamismo econômico, que os relegou a não superar 

os ritmos de desenvolvimento econômico do capitalismo, 

como a depender das economias capitalistas, de forma 

subordinada (SADER, 2009).

Em suma, como emerge na citação anterior de Miliband 
e nesta de Sader, foram os aspectos relativos ao desenvolvimento 
econômico e bem-estar (econômicos, portanto) e a democracia 
e participação política (políticos, portanto) que devem servir 
para o balanço do socialismo do século XX.

Nesse sentido, o fracasso soviético está diretamente 
ligado aos problemas e limitações econômicas de tal modelo 
que foram se tornando evidentes com o passar do tempo. 
A nacionalização dos meios de produção foi compreendida, pura 
e simplesmente, como estatização, o que alienou a possibilidade 
da sociedade efetivamente controlar e distribuir a riqueza.  
A centralização econômica, fundamentada no planejamento 
centralizado e, no caso soviético na retribuição material do 
trabalho, ao invés de contribuir para o desenvolvimento 
material e a consciência social, geraram escassez de merca-
dorias, dificuldade de desenvolvimento, descompromisso com 
o trabalho, ou seja, dificultaram o desenvolvimento econô-
mico em longo prazo, a incorporação de novas tecnologias 
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 e a capacidade de iniciativa, criatividade e inovação dos indi-
víduos. Economicamente as bases do socialismo soviético não 
se mostraram tão dinâmicas e nem foram capazes de gerar 
maior riqueza do que o capitalismo (enfatizamos geração, não 
distribuição de riqueza). Pouco a pouco, o poder de atração 
 e a viabilidade material, pelo menos temporária, do capitalismo 
predominou. Como aponta Blackburn:

A falha básica das economias de tipo soviético, ao que 

parece, reside na imperfeição dos vínculos entre as decisões 

microeconômicas e decisões macroeconômicas- ou para 

dizer o mesmo em outras palavras, na inexistência de um 

sistema equilibrado para determinar o tempo socialmente 

necessário de dedicação ao trabalho. [...] Um dos problemas 

básicos a resolver é o desenvolvimento da microeconomia 

socialista- a criação de mecanismos que levem as empresas 

a avaliar de modo pleno e adequado à necessidade social e os 

custos sociais, em vez de se comportarem de modo egoísta 

e estreito (BLACKBURN, 1993, p. 169-170). 

Aos problemas da economia socializada estavam asso-
ciados à democracia política e social.

Quanto à esfera política, tal experiência demonstrou-se 
ainda mais limitada. A partir da promessa de aprofundamento 
de democracia surgiram regimes autoritários e a ditadura 
do proletariado foi substituída pela ditadura do partido (ou da 
burocracia). Dessa forma, o exercício do poder mostrou-se ilimi-
tado. Mesmo a pretensa extinção do Estado, pareceu mais distante 
com o Estado onipresente dessas sociedades. Ainda, a institucio-
nalidade socialista dependeu, em grande medida, da presença 
de lideranças fortes, sem limites (ou com limites muito tênues)  
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para o exercício do poder sem a construção de regras e insti-
tuições abertas às demandas populares e à participação política 
efetiva, tema caro ao pensamento político em todas as épocas e 
que não pode ser ignorado. A pluralidade e a diversidade (polí-
tica e social) foram ignoradas ou tiveram um espaço limitado 
para se manifestar. Os mecanismos de controle, por parte da 
população, do exercício de poder mostraram-se frágeis para 
o exercício de uma democracia participativa16, a participação 
política, foi substituída pela cooptação, impedindo o desenvol-
vimento de cidadãos críticos e participativos, o que implicou 
no domínio burocrático. A crítica ao liberalismo, não permitiu 
a compreensão da importância de certos direitos como garantia 
para a consolidação de uma sociedade livre e autônoma. Nesse 
sentido, é ilustrativa a análise de Miliband: 

Isso não quer dizer que os controles e equilíbrios do poder 

sejam particularmente efetivos nos regimes capitalistas 

democráticos, ou mesmo que sirvam necessariamente 

a objetivos desejáveis. Serve apenas para argumentar 

que o controle do poder Executivo, administrativo e de 

policiamento- na verdade, todas as formas de poder- é parte 

intrínseca da democracia social. Tal política não pode acarretar 

a rejeição sumária dos princípios liberais tradicionais na direção 

do governo, mas sim sua extensão radical, muito além dos limites 

jamais imaginados por pensadores liberais. [...] A democracia 

socialista, nessa percepção, é um sistema de “poder dualista” 

16 Como afirma Maidanik, entre outros: “A da importância da democracia: 
sem democracia política, sem participação real das pessoas, pode-se dar, 
sem dúvida, o desenvolvimento alternativo. Mas nunca um desenvolvimento 
que leve ao socialismo, com um sentido de solidariedade e justiça social” 
(MAIDANIK, 1998, p. 41). 
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em que o poder estatal e o poder popular se complementam 

mas também se controlam (MILIBAND, 1993, p. 32)

Esses, e outros elementos, relacionam-se à necessidade 
de rever e atualizar, de forma crítica e comprometida, os prin-
cípios do socialismo, ligados fundamentalmente à emancipação 
plena e à possibilidade de evitar a mercantilização da vida 
social. Nesse sentido, pode-se compreender os traços gerais, 
apontados por Borón (2010), do que o socialismo desse novo 
século não deve ser ou repetir: não pode ser compreendido como 
estatismo; não é populismo, compreendido como culto ao líder 
e o desenvolvimento de atitudes passiva e não participativas; 
não pode ser totalitário; não pode ser culto da tecnologia e do 
produtivismo; e finalmente, deve manter a disposição de lutar 
contra a lógica do capital, mercantilizando o conjunto da vida 
social (BORÓN, 2010, p. 98-103).

CONCLUSÃO

Este trabalho procurou analisar as experiências socia-
listas do século XX. Para tanto, procurou demonstrar um 
balanço profundo e equilibrado dessas, demonstrando seus 
avanços e acertos, mas, principalmente, seus erros e equí-
vocos. Tal balanço partiu da constatação de que o socialismo 
(enquanto ideário político) perdeu, com o passar dos anos, seu 
poder de atração e viabilidade, devido ao desenvolvimento das 
experiências do socialismo real, no formato soviético.

Mesmo considerando a peso da tradição e histórica 
russa, o contexto internacional extremamente desfavorável 
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e, às vezes, agressivo apontamos que os limites fundamentais 
estiveram relacionados as opções e a aplicação equivocada dos 
princípios marxianos. Nesse sentido, procuramos ressaltar que, 
dentre os elementos fundamentais que necessitam ser revistos 
e revigorados estão aqueles relativos à organização econômica 
e política. No primeiro caso, é preciso repensar os efeitos 
da estatização e do planejamento centralizado, bem como 
as formas de gestão econômica e incorporar novas temáticas 
como a preocupação ambiental. Na esfera política, é necessário 
instaurar uma democracia participativa, de fato, e repensar 
a institucionalidade estatal, de forma a controlar o exercício 
do poder e evitar autoritarismo e a longevidade de lideranças. 

De qualquer forma, esse balanço aponta que os valores 
que o ideal socialista representa (igualdade, emancipação, 
democracia participativa e plena desmercantilização, entre 
outros) continuam fundamentais. A questão fundamental 
é como traduzi-los à prática política e construir um projeto 
atraente e viável.
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POLÍTICA HABITACIONAL, ESTADO 
E MERCADO NO BRASIL

Alexsandro Ferreira Cardoso da Silva

A partir de 14 de fevereiro de 2000, a moradia passou a fazer 
parte da Constituição Federal, pela Emenda 26, como um direito 
social ao lado do lazer, educação e saúde. De modo tardio, 
portanto, o Estado brasileiro reconheceu uma das garantias 
fundamentais expressas na Declaração dos Direitos Humanos 
de 1948. Por que tão tarde? Em certo sentido, a incorporação 
na Carta Constitucional da moradia como direito social 
representou uma relativa vitória do Movimento Nacional pela 
Reforma Urbana (MNRU), iniciada ainda nos anos de 1960.

Esse processo é relativo devido a seu aspecto fragmen-
tado, considerando o conjunto original das propostas do MNRU, 
o qual foi parcialmente inserido na Constituição de 1988 (artigos 
182 e 183). Em 2001, outro importante marco legal – Lei Federal 
10.257 – reestabeleceu outra parte da plataforma do Direito 
à Cidade, estabelecendo os princípios e instrumentos da Política 
Urbana. O caráter tardio desses reconhecimentos, portanto, 
é demonstração da forma como o Estado brasileiro relaciona-se 
com o tema da política urbana desde sua formulação moderna. 

Neste trabalho, nos propomos a apresentar em linhas 
gerais a trajetória das relações entre a produção habitacional 
de interesse social, políticas públicas e mercado imobiliário, 
especialmente observando a participação do Estado como 
principal promotor da moradia, variante no tempo e premido 
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por conjunturas econômicas e sociais. Para tanto, demarcamos 
uma leitura a partir dos anos de 1930 até 2010, subdivididos 
em cinco períodos, observando as diferentes intervenções 
do Estado nacional no “problema da moradia”, isto é, sua 
inserção como uma política pública ora de corte compensatória, 
ora como eixo econômico e social de relevância central.

Desde a Era Vargas até o Lulismo1 contemporâneo, 
passando pelo Regime Militar, a moradia do brasileiro de baixa 
renda foi construída em grande parte pelos esforços do próprio 
trabalhador, seja na sua autoconstrução ou financiada pelo seu 
próprio salário, na figura dos fundos públicos de seguridade 
social. Centrada na figura do salário como forma de inserção no 
crédito imobiliário, o Estado pouco agiu no sentido de controlar 
a terra urbana e permitir maior justiça social em seu acesso. 
O resultado é um enorme déficit habitacional – por necessidades 
ou por novas moradias – que em 2008 alcançou 5,5 milhões 
de unidades. Deste total, 89% estão concentrados em famílias que 
recebiam até 03 salários mínimos (BRASIL, 2008), demonstrando 
claramente qual deveria ser o foco prioritário no atendimento 
do Artigo 6º da Constituição Federal. Será este o objetivo das polí-
ticas habitacionais no Brasil, em sua trajetória recente?

Em outro sentido, a financeirização da economia – a 
busca pelo rentismo também como forma de expressão social 
e política – passou a interferir com uma problemática nova 
no histórico quadro de precariedade habitacional brasileira. 
A necessidade de alimentar o rentismo presente também na 
construção civil – na forma das empresas que abriram seu 
capital a partir de 2006 – além da busca pelo crédito bancário 

1 Cf. SINGER, André. Os Sentidos do Lulismo. Reforma gradual e pacto 
conservador. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
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destinado à “classe C”, resultou em um dos programas mais 
ousados de moradia desde 1988, o Minha Casa Minha Vida. 
Ousado em termos de recursos, diga-se, pois sua ênfase na 
produção de novas moradias e pouca efetividade nas faixas de 
baixa renda – principalmente no segmento entre 0 e 1 SM – já 
o coloca sob sérias críticas (ARAGÃO; ARAUJO; CARDOSO, 2011).

Assim, o caráter dessa breve exposição não é, e nem 
poderia ser, esgotar tais fases em seus aspectos mais conhe-
cidos, mas procurar evidenciar a trajetória dessa atuação 
que se modifica sempre tangenciando as “soluções efetivas”, 
não incidindo sobre o principal entrave ao desenvolvimento 
urbano, isto é, a democratização do acesso à terra urbana por 
parte dos mais pobres.

ANOS DE 1930 A 1964 – O ESTADO 
DESCOBRE A MORADIA SOCIAL

O final da Primeira República e o início do governo de 
Getúlio Vargas, em 1930, representaram modificações no quadro 
político e econômico brasileiro com a gradativa prevalência dos 
interesses da burguesia industrial, apoiados por um Estado 
interveniente nas relações do trabalho urbano. É também nas 
décadas de 1930 e 1940, como registra Marcus Melo (1990), que 
os governantes passam a dar atenção ao “problema da moradia” 
– basicamente pelo incômodo sentido por essa burguesia em 
relação à presença na paisagem dos cortiços e das favelas; daí 
a continuidade das práticas de remoções forçadas ou instalação 
parcial de melhorias, iniciadas ainda na Velha República. A poli-
tização do tema “moradia”, portanto, não interessava apenas 
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à classe média, mas também como forma de pressão política 
realizada por outros setores sociais (como a Igreja Católica, por 
exemplo). Mas ao variar o regime político, a ênfase “policialesca” 
das remoções não coadunava com o sentido populista do Estado 
Novo em sua relação com a classe (operária) trabalhadora. 
Uma transição efetivada por Getúlio Vargas altera o quadro 
anterior, de pouca participação do Estado no tema, abrindo 
novas políticas urbanas no Brasil, algumas delas vigentes até 
hoje. Tal marca de transição decorre da própria consolidação 
das leis trabalhistas e do acesso a novos fundos de seguridade 
social e pensões, criadas a partir da modernização das relações 
de trabalho fordistas2.

De modo geral, antes dos anos de 1930, a construção da 
moradia no Brasil era uma atividade privada, mercantil, baseada 
em grande parte no investimento de pequenos construtores 
ou na autoconstrução, com a classe trabalhadora morando em 
cortiços e casas de pensão alugadas (RIBEIRO, 1997). A quase 
completa ausência do Estado nas questões de infraestrutura 
urbana e moradia exigiu da Primeira República algumas ações 
para controlar as precárias condições de higiene das maiores 
cidades brasileiras – ruas com traçados coloniais, cortiços e 
falta de saneamento básico. O urbanismo brasileiro nos trinta 
primeiros anos do século XX é marcado pelo aumento no controle 
da construção urbana (os Códigos de Postura e/ou Códigos de 
Obras), projetos urbanísticos e viários para as áreas centrais 
(influenciados pelo urbanismo estrangeiro) e saneamento (pavi-
mentação de vias, abastecimento de água e construção de rede 
de coleta de esgotos). No entanto, inexistia uma normatização 

2 Para uma leitura mais atenta do contexto da Era Vargas, ver Bastos; 
Fonseca (2012).
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nacional dessas questões, sendo que cada capital acabava por 
determinar seus limites e investimentos (LEME, 2005).

Também não havia, na Primeira República, qualquer 
política habitacional de produção ou comercialização da 
moradia para a classe trabalhadora. Por outro lado, o excedente 
da economia agrário-exportadora (sobretudo, pelo Café) era em 
parte destinado à compra de terrenos nas áreas de expansão 
urbana para abertura de loteamentos ou produção de casas 
de aluguel, impulsionando a fase da produção rentista em busca 
de uma renda imobiliária (RIBEIRO, 1997). Essa situação ensejou 
o surgimento das vilas operárias – pequenas moradias unifa-
miliares, construídas em série, voltadas para rua e dotadas 
de banheiro – em geral para operários fabris, funcionários 
públicos ou comerciários. Algumas fábricas construíram vilas 
para seus operários, como as companhias ferroviárias, têxteis 
e elétricas que mantinham seu pessoal técnico próximo aos 
equipamentos de manutenção (BONDUKI, 1998, p. 48).

A ordem sanitária-higienista era a tônica de tratamento 
das questões urbanas, seja por meio de melhoramento urbanos 
– viário, praças, edifícios públicos – ou sanitários – drenagem, 
redes de saneamento e abastecimento de água. O impacto sobre 
os trabalhadores mais pobres veio na forma de desmonte dos 
cortiços, relocações forçadas ou simples expulsões, contri-
buindo para formação as primeiras favelas. Velhos sobrados 
abandonados nas áreas mais antigas da cidade (quando não 
destruídos pelas obras públicas) se converteram em cortiços 
(BONDUKI, 1998, p. 25).

Do ponto de vista governamental, algumas medidas 
foram significativas no quadro da moradia, como o Decreto-Lei 
n.58 (em 1937) – que regulamentava a venda de lotes urbanos 
à prestação, a Lei do Inquilinato (de 1942), a criação das Carteiras 
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Prediais dos Institutos de Aposentadoria e Pensões – IAP (em 
1938), a Fundação da Casa Popular (1946), entre outros.

Nesse sentido, Nabil Bonduki (1998, p. 13) comenta 
o sentido errático e casuístico dessas medidas pois,

[...] nada indica que elas foram adotadas como parte de uma 

política deliberada e planejada, algo como uma política 

habitacional para o país. Tudo indica que foram estabelecidas 

com suas lógicas próprias, com objetivos específicos e a partir 

de diversas perspectivas ideológicas, econômicas ou sociais 

presentes no período do nacional-desenvolvimentismo.

Exemplo dessa forma de intervenção governamental na 
moradia, sem necessariamente a existência de uma Política 
Habitacional, é a importância dos Institutos de Aposentadoria 
e Pensões (IAP) que serviam como fundos coletivos voltados aos 
trabalhadores de categorias específicas como os ferroviários, 
comerciários e industriários. Cada categoria laboral possuía 
o controle de seu Fundo, na forma desse Instituto com regras 
de aplicação similares. Ao contrário dos modelos anteriores, 
os IAP eram controlados em grande parte pelas normativas 
do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio do governo 
Vargas. Aos poucos, o volume de recursos arrecadados passou 
a se tornar um elemento importante do governo para investi-
mentos em infraestrutura, muito superior ao volume sacado 
pelos aposentados (FARAH, 1985).

 Até 1937, como registra Bonduki (1998, p. 103), esses 
recursos foram pouco empregados na construção de moradias 
populares, aumentando gradualmente ao final dos anos de 1930 
e ainda mais nas décadas seguintes de 1940 e 1950, seja pela 
promoção direta da moradia, financiamento aos associados, 
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seja por empréstimos hipotecários a incorporadores imobiliá-
rios. Como forma de centralizar os investimentos em moradia 
o governo criou, em 1946, a Fundação da Casa Popular (FCP), 
que produziu (em dezoito anos de atuação) 18,1 mil unidades, 
quantidade bem menor do que as 123,9 mil unidades produzidas 
pelos IAP no mesmo período; juntos, IAP e FCP foram as maiores 
instituições de promoção e produção habitacional até o advento 
do Banco Nacional de Habitação em 1964 (BONDUKI, 1998, p. 115). 

Essa produção estava concentrada (mais de 50%) nos 
estados do Rio de Janeiro e São Paulo; mas tão importante 
quanto a expansão desse modelo na escala nacional foi 
a crescente abertura de órgãos públicos em vários estados 
e municípios brasileiros, voltados ao tema da moradia como 
elemento da política social e urbana. Isso estimularia a contra-
tação de um corpo técnico profissional nos órgãos públicos 
federais e municipais. A FCP foi o embrião do que seria a Política 
Habitacional no período pós-1964, pois entre as suas funções 
estava a construção de obras de infraestrutura urbana como 
saneamento e abastecimento de água.

A última etapa do governo Vargas (1951-54) é marcada 
pela tentativa de modificação no quadro da então política 
habitacional praticada, agora com viés mais social voltado 
à intervenção de melhoria nas condições de vida da popu-
lação, não apenas dos trabalhadores sindicalizados, além da 
preocupação com a moradia também na zona rural. A ideia 
básica era unificar os IAP existentes e centralizar a aplicação 
dos recursos de uma política nacional de habitação, inclusive 
prevendo um Banco Hipotecário da Habitação Popular (MELO, 
1990). O suicídio de Getúlio Vargas pôs um término nas políticas 
da FCP, assim como a formulação de uma política nacional da 
moradia, baseada na centralização dos fundos previdenciários.  
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A partir de 1954, os governos que se sucederam – no tumultuado 
período que levaria até o Golpe de 1964 e a criação do BNH 
– apresentaram poucas modificações importantes ao modelo 
anterior. O governo Café Filho não deu prosseguimento as 
propostas, só retomando com Juscelino Kubitscheck no esteio 
do fôlego dado à industrialização nacional. Entretanto, como 
registra Melo (1990), o governo JK tinha fortes interesses em 
consolidar sua base em Minas Gerais além da construção de 
Brasília, em 1960, reduzindo o alcance da FCP em outros estados 
da federação. Jânio Quadros, por seu turno, ensejou a criação 
de um Instituto Brasileiro de Habitação, substituindo a FCP, 
plano abortado pela renúncia do presidente em 1961.

1964 -1986 – O GOVERNO MILITAR E O 
BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO (BNH)

O Golpe militar de 1964, depondo o trabalhista João 
Goulart, significou um novo período na trajetória da política 
habitacional no Brasil. O presidente Goulart começou seu 
governo com fraca base de consenso político, pressionado por 
condições econômicas amplamente desfavoráveis, além de forte 
resistência dos setores sociais mais conservadores. O modelo 
de substituição de importações começava a mostrar perda 
de força e a capacidade do Estado em manter investimentos 
caía em ritmo acelerado. Em contrapartida, em 1963, setores 
mais progressistas defendiam o conceito de “reforma urbana” 
articulada com a promoção da habitação social, com ampla 
defesa da participação do Estado e da população na regulação do 
solo urbano e no combate à especulação fundiária nas cidades.  
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O Golpe militar em 1964, entretanto, reposicionou a preo-
cupação habitacional, retirando dos movimentos sociais a 
capacidade de intervenção na agenda pública e colocou o 
Governo Federal como o principal – e quase único – agente de 
importância. A partir desse momento, “com a ruptura do pacto 
social populista, a ação do Estado modificar-se-ia radicalmente, 
culminando na institucionalização do planejamento urbano 
[...]” em moldes mais ortodoxos, centralizador e focado na cons-
trução intensiva de conjuntos habitacionais via Banco Nacional 
da Habitação – BNH (MONTE-MOR, 2008, p. 46).

A tomada do poder pelos militares veio no sentido de 
reafirmar a dependência econômica do Brasil ao capital externo, 
além de centralizar as decisões sobre as políticas públicas, 
cortando as reformas de base e verticalizando as decisões 
no planejamento e na gestão estatal. No campo da habitação 
não foi diferente.  A criação do BNH, (Lei 4.380/64) e do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS, Lei 5.107/66) foram as 
medidas mais importantes dessa fase, cujos ecos ressoam até o 
presente. Dos antigos IAP (fragmentados por categorial laboral) 
e da FCP (com pouca abrangência nacional), a criação do BNH 
e a implementação do FGTS, de forma articulada, tiveram um 
vertiginoso impacto nas cidades brasileiras entre 1964 e 1986 
– consolidaram o modelo especulativo e concentrador da terra 
urbana e capitalizaram as construtoras nacionais.

A articulação da produção habitacional ao FGTS permitiu 
ao Governo Federal o acesso a enormes recursos dos traba-
lhadores brasileiros que tinham 8% do seu salário mensal 
depositado no Fundo. Esse poder financeiro estava aliado ao 
interesse político de utilizar o tema moradia no Regime Militar 
como uma estratégia de controle social. Nesse sentido, Sanda 
Cavalcanti, futura presidenta do BNH, em abril de 1964, teria 
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dito que “a Revolução necessita urgentemente agir em favor das 
massas urbanas” denotando que a urgente ênfase na criação 
de um órgão nacional de produção da moradia possuía outras 
razões além das econômicas (apud SCHMIDT, 1983, p. 112).

Entre 1964 e 1967, o BNH manteve uma característica 
concentradora investindo 41% dos seus recursos em famílias 
de classe média e alta renda (SZUBERT, 1977 apud VIERO, 1983, 
p. 113). Após 1967, foi criado o Sistema Brasileiro de Poupança 
e Empréstimo (SBPE), financiando moradias para as classes de 
maior renda por meio das Caixas Econômicas e bancos esta-
duais, o que permitiu ao BNH passar então a financiar, além 
de moradia, projetos de desenvolvimento urbano como esgota-
mento sanitário, água encanada, pavimentação, entre outros. 
Lindgren (1978, p. 51) afirma que já em 1975 as poupanças 
acumularam um saldo de US$ 10 bilhões de dólares (à época), 
exigindo que o governo desse aplicação em diversas obras 
nas capitais brasileiras.

A tentativa continuada do governo militar em manter 
os níveis elevados do Produto Interno Bruto, entre 1975 e 1979, 
resultou em novas pressões junto ao BNH para financiamento 
de projetos que tivessem retorno, isto é, voltados a uma 
população com capacidade de pagamento das prestações – na 
tentativa de diminuir a dívida pública. Por outro lado, tais 
investimentos agiam como forma de ampliar a acumulação 
do capital privado, reconcentrando renda nas áreas de maior 
dinamismo econômico – agindo como pontos de atração aos 
trabalhadores rurais que (sem uma política agrária definida) 
migravam para as cidades em busca de sobrevivência.

Assim, as cidades cresciam cada vez mais exigindo 
novos investimentos em infraestrutura urbana, reconduzindo 
o modelo concentrador para novos patamares – apenas parte 
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da população pobre era atendida pelos programas públicos 
de moradia, outra parte formava as grandes favelas. O círculo 
da ausência de políticas rurais articuladas à continuada 
ênfase na construção civil nos grandes centros, gerava uma 
nova atração migratória que, por sua vez, ampliava o déficit 
habitacional, exigindo mais investimentos posteriormente.

Segundo Azevedo e Andrade (1982), das 404,1 mil unidades 
construídas entre 1970 e 1974 com recursos do BNH, apenas 76,7 
mil eram destinadas a mercados populares. Mas esse modelo 
concentrador possuía seus limites; como a continuada perda de 
eficácia das políticas econômicas, pós 1975, o governo militar 
em reação às greves, manifestações contra remoções de favelas, 
etc. apresenta novos programas de atendimento às classes 
mais populares como o Programa de Financiamento de Lotes 
Urbanizados (PROFILURB), de 1975, e o Programa de Erradicação 
da Sub-habitação (PROMORAR) de 1979, além de maior ênfase ao 
mercado popular, contrariando a tendência anterior, o governo 
passa a investir em moradias para famílias mais pobres, em 
uma tentativa de refrear as manifestações contra o governo, 
embora que ainda de forma minoritária em face dos recursos 
globais (SILVA, 1989, p. 68).

Ao entrar nos anos de 1980, a alta inflação associada ao 
aumento na inadimplência – fruto do arrocho salarial – faz com 
que o BNH comece seu processo de fechamento. Contribuíram 
ainda, para tanto, a queda na contribuição via FGTS, a “liqui-
dação extrajudicial de mais de vinte Sociedades de Crédito 
Imobiliário (SCIs) e Associações de Poupança e Empréstimo 
(APEs)”, além da fragilização do Fundo de Correção da Variação 
Salarial (FCVS), garantidor dos contratos (VALENÇA, 2001, p. 31).
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Uma explicação talvez mais plausível para o fechamento 

do BNH é que o sistema BNH-SFH, que manipulava somas 

vultosas, ou seja, todo o sistema de poupanças voluntárias 

(caderneta de poupança) e compulsórias (FGTS) restringia 

a inferência política na política habitacional por parte do 

executivo federal, em particular da presidência da República. 

Isso porque a atuação do BNH se pautava em normas e leis 

estabelecidas durante o período militar, normas estas que 

a democratização do país, a organização, mesmo que então 

precária da sociedade civil e a relativa independência que 

adquiria a burocracia do BNH não mais permitiriam mani-

pular plenamente (VALENÇA, 2001, p. 33).

Em novembro de 1986, o governo Sarney encerra o BNH, 
repassando para a Caixa Econômica Federal parte dos funcioná-
rios públicos e as carteiras de mutuários, estabelecendo assim 
um novo momento da política habitacional brasileira marcado 
pela diminuição expressiva da produção da moradia popular, 
com fortes impactos nos municípios.

1986-2002 – REDEMOCRATIZAÇÃO E A 
EMERGÊNCIA DO NEOLIBERALISMO

Muito pouco fez o governo Sarney no sentido de 
refundar objetivos aos diversos órgãos federais que tratavam 
do tema moradia no Brasil. Ministérios e secretarias se reve-
zavam na criação de programas de baixa efetividade e baixo 
alcance territorial, com resultados pífios em comparação com 
o momento anterior pois, “acéfala, e sem normas claras, esta 
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[política habitacional] perdeu o rumo, deixando de existir 
de forma articulada e abrangente como se fazia necessária” 
(VALENÇA, 2001, p. 35).  Com as eleições de 1989 e a chegada 
do governo Fernando Collor de Melo, algumas propostas foram 
colocadas em prática, embora marcadas pelo clientelismo e por 
denúncias de desvios de recursos.

Collor ainda criara um programa habitacional – sob 
a responsabilidade do Ministério da Ação Social – com recursos 
do FGTS e operados pela CAIXA, prevendo a construção de 600 
mil unidades no país. Menos da metade da meta foi alcançada, 
em grande medida pelas restrições salariais da classe trabalha-
dora e pela forma de atualização das prestações, que utilizavam 
a Taxa Referencial. Isso levou ao aumento da inadimplência e a 
quase paralisação de obras de infraestrutura urbana (como 
saneamento e drenagem urbana). Sem os recursos vultosos 
do BNH, a construção civil entrava em uma crise com fortes 
repercussões na oferta da moradia, inclusive para setores 
médios. Segundo Gonçalves, em 1993 a produção real do setor 
da construção civil era de 10% inferior à média de 1980, retração 
esta que acompanhou a queda de cerca de 25% da formação 
bruta de capital fixo para o período (GONÇALVES, 1997, p. 1).

Na curta passagem de Itamar Franco pela presidência, 
pouco se fez pela política habitacional em si, preferindo-se esta-
belecer modificações administrativas e fiscais, principalmente 
com intervenções na CAIXA. O Plano Real, em 1994, recolocou 
a participação dos bancos públicos (Banco do Brasil e CAIXA) 
como promotores de empréstimos, mas desta vez de forma 
direta ao cidadão e não mais passando por um órgão especial 
formulador de políticas. A fase “estratégica” do planejamento 
urbano no Brasil, marcado pelo advento do neoliberalismo 
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como prática de gestão econômica, está inserida na própria 
reestruturação do Estado brasileiro.

O governo de Fernando Henrique Cardoso privilegiou 
três programas habitacionais: Pró-Moradia, com concessão 
de crédito ao poder público (estados e municípios) para que 
estes possam ofertar moradia popular; o Pró-Credi, baseado 
em cartas de crédito individual, contratadas conforme regras 
do sistema financeiro; e a possibilidade de utilização das cader-
netas de poupança como garantia dos pagamentos futuros. 
Diz Valença que “o governo FHC conseguiu dificultar a solução 
do problema habitacional do país, ao desvincular seu prin-
cipal programa de financiamento habitacional – o PROCREDI 
– da construção de novas unidades habitacionais. A ênfase 
da política passou da produção para o consumo” (VALENÇA, 
2001, p. 38). Exemplo disso foi o Programa de Arrendamento 
Residencial – PAR, forma de leasing que garante a retomada 
do imóvel em caso de inadimplência, de forma rápida e segura 
ao agente financiador; as construtoras apresentam projetos 
ao PAR que, via CAIXA, financiam as obras em parceria com 
as prefeituras municipais, facilitadoras do licenciamento, 
de cobrança mais baixa de Imposto Territorial Predial Urbano 
(IPTU) e, também, concessão de terrenos.

Como resultado do fechamento das atividades do BNH 
e a apatia dos governos posteriores no tema moradia, o déficit 
habitacional alcançou 5,4 milhões de unidades em 1996, ou 13,6% 
do estoque de moradias no período (GONÇALVES, 1998). Pelos 
dados do CENSO 2000 (IBGE), o déficit habitacional alcançou os 6,6 
milhões de unidades concentrado nas regiões Sudeste e Nordeste 
do Brasil – fortemente concentrado em famílias com renda de até 
03 salários mínimos (CARNEIRO; VALPASSOS, 2003, p. 75).
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Assim, o período de governo FHC não avançou no 
combate ao déficit habitacional às faixas de renda familiar 
mais vulneráveis (0-3 SM), embora para o setor imobiliário 
a atuação do governo tenha sido fundamental. Decorre desse 
período o início da reestruturação do setor da construção civil 
associada ao mercado imobiliário, a partir de dois elementos 
fundamentais: a entrada de novos capitais – atraídos pela 
estabilidade econômica do Plano Real – e o estabelecimento 
de novos arranjos legais e financeiros ao setor.

Gradualmente, o imobiliário – em ritmo mais lento do 
que em outros setores econômicos – iniciou um movimento 
de abertura ao capital externo, concentrado no investimento 
em complexos de negócios e residências de alto padrão, mas 
ainda em uma base nacional, como atesta Fix: “De modo geral, 
uma análise do quadro de empresas que atuam na produção 
de grandes torres de escritório indica que, apenas da entrada 
dessas grandes empresas estrangeiras, a maior parte delas 
ainda é nacional” (FIX, 2007, p.60). Segundo Cláudio Paiva:

Concomitante às transformações econômicas e finan-

ceiras ocorreu um rápido estreitamento das relações 

entre o capital financeiro e o capital imobiliário, com as 

instituições financeiras reconhecendo na propriedade 

imobiliária um ativo importante na composição do portfólio. 

Entretanto, não se trata de um simples estreitamento de 

relações como já havia ocorrido em outras fases da história, 

mas de uma imbricação que se apresenta sob a tutela de um 

padrão de acumulação financeirizado e, por isso, revela uma 

vigorosa capacidade de comandar a dinâmica do processo 

de acumulação (PAIVA, 2007, p. 134).
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Outro viés da financeirização do imobiliário ocorreu 
por meio da criação do Sistema de Financiamento Imobiliário 
(SFI) pela Lei Federal n. 9.514/97, cuja principal inovação é a 
securitização dos créditos imobiliários e a maior segurança 
jurídica dos contratos. Como instrumentos operacionais, a secu-
ritização apoiou-se nos Certificados de Recebíveis Imobiliários 
(CRI), letras de crédito e Cédulas de Crédito Imobiliário (CCI). 
Os contratos tornaram-se mais seguros devido à previsão da 
alienação fiduciária que permite transferir o imóvel do devedor 
de volta para o credor, evitando assim que a inadimplência dos 
pagamentos inviabilizasse os promotores – a inadimplência 
sempre se constituiu como obstáculo à entrada dos bancos 
privados no setor de promoção imobiliária, nas décadas 
anteriores. O cenário era, ao final do governo FHC, promissor 
ao capital privado, mas ainda não havia se transformado em 
realidade, isto é, o volume de recursos destinados ao setor 
habitacional ainda dependia fortemente dos fundos públicos. 
Isso começaria a mudar no governo Lula.

2002-2006 – UM “SOPRO DE 
ESPERANÇA”, OU MAIS DO MESMO?

Em 2001, apenas 18% dos recursos destinados à habitação 
veio de fontes autônomas, sendo o restante administrado via 
Caixa Econômica Federal (CARNEIRO; VALPASSOS, p. 30). Esse 
cenário do crédito imobiliário começa a ser modificado a partir 
de 2002, quando foram financiados R$ 5,51 bilhões de reais 
em contratos imobiliários, considerando o FGTS e o SBPE. Em 
2005, esses mesmos recursos passaram para R$ 10,38 bilhões, 
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alcançando em 2008 R$ 34,5 bilhões. Novamente o papel do 
Governo Federal foi importante nesse crescente do crédito 
imobiliário. Todo o esforço do sistema financeiro e do Governo 
brasileiro visava ampliar a relação entre o crédito imobiliário 
e o Produto Interno Bruto (PIB) que em 2004 era de apenas 2,2% 
contra 45% na Espanha e mais de 100% na Holanda (FEBRABAN, 
2006), em grande parte pela taxa de juros cobrada, bem mais 
baixa nos mercados internacionais.

No campo das políticas públicas, a criação do Ministério 
das Cidades, em 2003, constituiu um “sopro de esperança” 
àqueles que defendiam uma maior atuação do Estado na 
produção habitacional e no Planejamento Urbano municipal. 
As novas expectativas coadunavam com a inédita posição de um 
partido de Esquerda no poder, a partir da vitória de Lula em 
2002. Segundo Ermínia Maricato,

[...] era esperada, sim, a abertura de um canal para o qual 

convergisse a articulação de todos os que lidavam com 

os dramáticos e crescentes problemas urbanos, permitindo 

dessa forma ampliar e fortalecer o debate sobre como 

encaminhá-los e influir na correlação de forças de modo 

a encaminhar novas soluções. Parecia claro que esse 

encaminhamento levaria à construção social, e não apenas 

governamental, da Política Nacional de Desenvolvimento 

Urbano (MARICATO, 2011, p. 25).

O Ministério das Cidades passou a abrigar as áreas temá-
ticas mais relevantes à Política Urbana – moradia, saneamento, 
mobilidade e programas de desenvolvimento urbano, incluindo 
a tarefa de expandir nos municípios a prática do Planejamento 
– por meio da formulação de Planos Diretores, de Habitação 
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e Mobilidade, atendendo as novas legislações advindas após 
o Estatuto da Cidade. No que se refere à Habitação, a estratégia 
de Olívio Dutra em 2004 – então Ministro das Cidades – visava 
construir dois subsistemas de financiamento habitacional, 
sendo o de Interesse Social, voltado para famílias com renda 
abaixo de cinco salários mínimos e o Sistema de Mercado, 
voltado para famílias com renda acima de cinco SM e com 
utilização de recursos do SBPE e dos bancos privados. A ideia 
fundamental era ampliar o volume de recursos especialmente 
para a maior faixa do déficit habitacional, isto é, utilizar o FGTS 
para construir moradias para famílias de baixa renda. Além 
disso, o Ministério das Cidades alimentava forte ênfase na regu-
larização fundiária e nas melhorias habitacionais. De acordo 
com Olívio Dutra:

Como há dois subsistemas, divididos de acordo com a renda 

familiar mensal, é possível atender bem às necessidades 

de universalização da moradia digna do País. Não será um 

critério absoluto, mas diversos critérios se cruzando inclusive 

com prestação baixa e simbólica para a população mais neces-

sitada. A articulação entre os dois subsistemas vai possibilitar 

que se atendam essas realidades diferenciadas (DUTRA apud 

LEAL, 2004, p. 15).

Mas a crise política e institucional em 2006, propiciada 
pelo chamado “mensalão”, colocou o Governo Federal em 
uma nova situação perante o jogo político nacional. Alguns 
ministérios tiveram que compor nova “moeda de troca” com 
a base aliada, evitando assim a perda dos apoios no Congresso 
Nacional. O Ministério das Cidades passa ao controle de um 
partido mais conservador e, aos poucos, perde a base técnica 
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instalada desde 2003, alterando sua proposta inicial de se 
tornar um fórum aberto de discussão sobre a Política Urbana. 
É desse “novo” Ministério das Cidades que, agora enfraquecido, 
são estabelecidos os Planos e Projetos urbanos pontuais dentro 
do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC, 2007) e Minha 
Casa Minha Vida (2009).

Do ponto de vista do arranjo governamental, a criação 
do Ministério das Cidades, em 2004, e a estruturação do Plano 
Nacional de Habitação (PNH), a partir de 2004, representaram 
um novo marco e alimentou novas expectativas ao Movimento 
Nacional pela Reforma Urbana. O Ministério das Cidades 
incorporou a agenda urbana como estratégica ao desenvolvi-
mento nacional, estabelecendo as políticas nacionais voltadas 
à habitação, à mobilidade urbana e ao saneamento. Os objetivos 
principais, no caso da habitação, estavam relacionados com 
a continuada oferta de crédito ao SFH ao mesmo tempo em 
que fortalecia e ampliava a Habitação de Interesse Social para 
as faixas sociais de menor renda.

Segundo Ermínia Maricato, em 2005, o Governo Federal 
dispôs de R$ 10 bilhões no orçamento para habitação, consi-
derando diversas fontes (como OGU, FAT, FAR, entre outras).  
Por meio de resoluções, o governo Lula também realizou 
alterações nas regras do FGTS e nas práticas de financiamento 
da CAIXA, abrindo maior participação para as faixas sociais 
de menor renda (MARICATO, 2005). A ideia básica era ampliar 
a produção do mercado residencial para demais faixas de renda, 
diminuindo a ênfase concentradora da década anterior.

Como fechamento dessa fase, o Governo Federal define pela 
Lei 11.124 de 2005 o Sistema Nacional de Habitação de Interesse 
Social (SNHIS) e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse 
Social (FNHIS) pilares da Política Nacional de Habitação.  
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Assim, a primeira fase do Ministério das Cidades estabeleceu 
como estratégia a divisão da Política Habitacional em dois 
subsistemas com alimentação cruzada, isto é, habitação de 
mercado (em grande parte, estimulada pelo aumento do crédito 
privado) e habitação social (alimentada pelos fundos públicos, 
via orçamentos governamentais). Entretanto, a crise política de 
2005 e 2006, no plano Federal, impôs ao Ministério das Cidades 
uma nova estrutura de governança, que reduziu o alcance 
da Habitação Social como subsistema autônomo, redirecionando 
o discurso e a prática para o subsistema de mercado, envolvendo 
assim na dimensão do crédito todas as faixas sociais.

2007-2011 – CRESCIMENTO PELO 
CONSUMO, CONSUMO PELO CRÉDITO

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC, 2007) e 
o programa “Minha Casa Minha Vida” (MCMV, 2009) são repre-
sentativos desse segundo momento. Em 2006, o financiamento 
via SBPE superou os recursos pelo FGTS, mantendo seu cres-
cimento até 2008 quando alcançou 25,2 bilhões contra R$9,29 
bilhões do FGTS, conforme dados do Banco Central em 2009. 
Outra característica que prenunciou o aumento na oferta de 
crédito é dada pela abertura do capital das principais constru-
toras e incorporadoras do país; em 2005, o setor da construção 
civil e vendas imobiliárias alcançaram juntos US$ 612 milhões 
em negócios na Bovespa, passando para US$ 3,3 bilhões em 2006 
(crescimento de 450%). O setor imobiliário amplia sua parti-
cipação no mercado financeiro atraindo novos investidores 
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e contribuindo para maior liquidez e aumento de preço dos 
imóveis entre 2006 e 2008, antes da crise (ANÁLISE, 2007).

Quando a crise do mercado subprime estadunidense já 
mostrava seu efeito global, alcançando a periferia do Sistema, 
o governo brasileiro por meio do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço, e da Resolução n.578 de 02 de dezembro de 2008, 
autorizou a CAIXA a dispor dos recursos do FGTS para aquisição 
de títulos lastreados no setor imobiliário – como os Certificados 
de Recebíveis Imobiliários (CRI) e debêntures3. Isso estimulou 
os investidores a manter seus níveis de expectativa em alta, 
com garantia da liquidez construída à base da financeirização 
dos anos anteriores. Assim, empresas das regiões Sul e Sudeste 
se lançaram ao Norte e Nordeste com novos investimentos em 
prédios e condomínios. Em 2010, a Resolução n.578 já tinha 
permitido que a CAIXA adquirisse R$ 4,5 bilhões em papéis 
das oito maiores empresas nacionais (RODRIGUES, 2010) que 
ofertaram esse tipo de transação.

Outro auxilio governamental veio através do FGTS. Em 
dezembro de 2008, o Conselho Curador do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) autorizou a Caixa Econômica Federal 
a dispor de R$ 3 bilhões na aquisição de títulos lastreados no 
imobiliário, envolvendo inclusive compra de debêntures4 de 
incorporadoras que, por sua vez, investiram os recursos em 
novos empreendimentos. A CAIXA também foi autorizada 
a adquirir CRI e os Fundos de Investimento em Direitos 
Creditórios (FDIC). Os resultados começaram a surgir e, em 2009, 

3 Disponível em : <Resoluçãon.578emHttp://portal.mte.gov.br/data/files/
FF8080812C12AA70012C13A7016302B0/r_20081202_578.pdf>. Acesso em:  
2 dez. 2012.

4 Facilita assim a captação de grande volume de recursos para investimento, 
com pagamento em longo prazo.
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a relação Crédito Imobiliário/PIB alcançou 3,5%5. Um terceiro 
elemento da ampliação do crédito imobiliário foi o surgimento 
da Lei Federal 10.931, mais conhecida como Lei do Patrimônio de 
Afetação, a qual reduziu o risco ao capital imobiliário e protegeu 
os financiamentos concedidos, atendendo ao histórico reclame 
dos bancos e das incorporadas por maior segurança jurídica.

Mas ainda não era suficiente, o mercado queria mais 
do governo em relação à manutenção de sua liquidez ante-
rior à crise. Em 2009, o MCMV torna-se uma nova aposta 
do Ministério da Fazenda como forma de proteção do Brasil em 
relação à crise internacional, mantendo a dinâmica da produção 
habitacional agora concentrada na concessão de crédito às cons-
trutoras e ao consumidor final. Assim, o MCMV atendeu aos 
setores da incorporação, construção civil e bancos, mas frustrou 
aqueles que defendiam a existência de dois fortes subsistemas 
habitacionais (MARICATO, 2011), além de não resolver os graves 
problemas urbanos (como mobilidade e saneamento). Em 2011, 
já no governo Dilma Rousseff, é lançado o MCMV 2 prevendo 
até 2014 investimentos de R$ 125,7 bilhões, oriundos do SBPE 
e FGTS. Segundo dados do Governo Federal (Relatório PAC, 2012), 
o MCMV já havia financiado até 2011, 1,46 milhão de moradias, 
sendo 719 mil entregues. Os recursos do SBPE em 2011 alcan-
çaram os R$ 75 bilhões, superando os R$ 54,1 bilhões de 2010; 
entretanto, o alcance do Programa para a população de baixa 
renda tem sido menor do que o esperado, pois:

Em vigor desde o início do ano passado, a segunda fase do 

programa Minha Casa Minha Vida entregou, até a terceira 

5 Disponível em: <http://www.administradores.com.br/noticias/credito_
imobiliario_no_brasil_vai_triplicar_em_5_anos_afirma_bradesco/27416/>. 
Acesso em: 7 dez. 2012
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semana de maio, 2% das 191 mil casas contratadas na faixa 

1 do programa, que engloba famílias com renda mensal de 

até R$ 1.600. Nas faixas 2 e 3, onde não há subsídios diretos do 

governo para a construção das residências, metade das 490 

mil pessoas que assinaram contratos receberam as chaves da 

nova casa de acordo com dados da Caixa Econômica Federal. 

(PEDROSO, 2012)

Tanto o setor produtivo quanto o consumo foram 
fortemente impactados pelo MCMV, tanto pela flexibilização 
das regras e maior acesso aos recursos do FGTS quanto pela 
concessão de subsídios a faixas salarias de baixo poder solvável, 
expandindo as carteiras de crédito não apenas dos bancos 
públicos. Entretanto, para as cidades, o aumento na produção 
(lançamento de milhares de unidades em poucos anos) e a 
pressão do consumo (com oferta de crédito bancário) fez com 
que o mercado de terras em quase todas as áreas metropo-
litanas sofresse variações positivas; o MCMV não interfere 
no conhecido jogo de valorização da terra urbana por meio 
da construção de conjuntos habitacionais, traço histórico do 
BNH nas décadas de 1970 e 1980. Os conjuntos populares – pela 
impossibilidade de competição nas áreas intraurbanas – são 
construídos em zonas periféricas, semiurbanizadas, sem infra-
estrutura condizente, ampliando a segregação socioespacial nas 
cidades de todo o Brasil. O possível ganho das famílias no acesso 
ao crédito habitacional é parcialmente anulado pelos gastos 
em transportes, em serviços e baixa qualidade de urbanidade. 
(MARICATO, 2011)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

No quadro de reformas sociais ainda por se realizar, 
a reforma urbana no Brasil continua sendo tema fundamental 
no debate ao Desenvolvimento Nacional. Os entraves à sua 
realização são expressivos a começar pela concentração fundi-
ária, baixa alocação de infraestrutura urbana nos bairros mais 
pobres, além da desigualdade de renda que impede o desen-
volvimento de um mercado habitacional mais equilibrado. 
Na ausência dessas condições, o papel do Estado durante o século 
XX e neste início de século XXI tem sido errático, no sentido 
de impedir um projeto continuado de enfrentamento do tema 
da moradia como um Direito Social e não apenas econômico ou 
político. Mesmo o recente MCMV, com sua proposta de 2 milhões 
de casas, é insuficiente para combater o Déficit Habitacional 
de modo efetivo, sem uma articulação com as demais políticas 
urbanas: saneamento, mobilidade e regularização fundiária.

Como vimos nessa breve exposição, o Estado brasileiro 
no campo da habitação agiu – grosso modo – seguindo duas 
formas: a primeira voltada à habitação de mercado favorecendo 
os interesses fundiários e ratificando o padrão de segregação 
socioespacial; a segunda, voltada à habitação de interesse 
social, ora em programas isolados, ora na produção em massa 
de moradia na periferia das cidades. De todo modo, o Estado 
e suas políticas de moradia são fundamentais na proposição 
de outras soluções que não apenas centradas na produção de 
novas moradias, mas também no estímulo à regularização 
fundiária e melhorias habitacionais, tão urgentes nas periferias 
das cidades brasileiras. Uma nova ameaça à agenda da reforma 
urbana constitui-se pela financeirização da habitação, esta 
vista não como um Direito mas sim como um bem de consumo 
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guiado pelas regras do mercado imobiliário. Faz-se necessário 
repensar a política habitacional no Brasil no mesmo passo das 
demais reformas sociais, ainda por se efetivarem.
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