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RESUMO 
 
Neste trabalho pretende-se analisar que a contenção dos 
conflitos inerentes de uma sociedade dividida em classes 
antagônicas é a funcionalidade do Estado desde a sua 
constituição enquanto aparato político da classe dominante. 
Destacamos ainda o papel econômico exercido pelo Estado, 
acentuando assim a sua concomitante relação com o capital. 
Para tanto, tomaremos por base as obras de autores clássicos 
como Marx e Engels e contemporâneos como Mészáros. 
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ABSTRACT 
 
This paper we intend to analyze the containment of conflicts 
inherent in a society divided into antagonistic classes is the 
state functionality since its establishment as a political 
apparatus of the ruling class . We also highlight the economic 
role played by the state, thereby accentuating the concomitant 
relationship with the capital. Therefore, we will take based on 
the works of classical authors such as Marx and Engels and 
contemporary as Mészáros. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

A análise do Estado pode ser realizada através de várias vertentes teóricas. A 

maioria delas concebe o Estado enquanto uma instância interventora que atende 

simultaneamente aos interesses da classe dominante e da classe trabalhadora, sendo assim 

um poder neutro dentro da sociedade civil.  

Entretanto, defendemos aqui o pressuposto, com base nos estudos de Marx e de 

autores marxista, de uma pequena parcela de estudiosos que contemplam o Estado 

enquanto mecanismo indissolúvel da classe burguesa, estando a serviço desta, sendo vital 

para a manutenção da ordem capitalista.  

Assim, buscaremos evidenciar que, mesmo assumindo diversas formas, a função 

social do Estado continua sendo a mesma: gerir os conflitos sociais que surgem a partir da 

divisão da sociedade em classes antagonicamente distintas. 

 

 

 

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS ACERCA DA NATUREZA E FUNÇÃO SOCIAL DO 

ESTADO  

 

Para entendermos a funcionalidade do Estado no capitalismo a que se regressar na 

história da humanidade.  

Os primeiros grupos humanos viviam em um regime social chamado comunidade 

primitiva, durante o período neolítico, que perdurou por mais de trinta mil anos. Para Marx e 

Engels “os homens primitivos, ao surgirem na face da Terra, foram os herdeiros da 

organização social dos primatas, seus antepassados biológicos” (LESSA E TONET, 2008, p. 

54). Essa sociedade, de característica nômade, sobrevivia da coleta de vegetais e da caça.  

Na sociedade primitiva, as atividades e os instrumentos utilizados por seus membros 

eram comuns a todos, e os resultados do trabalho eram compartilhados entre seus 

membros, não existindo o controle da propriedade de forma privada, ou seja, sendo a 

propriedade os meios de trabalho e o produto social do trabalho comum a todos. A 

propriedade na comunidade primitiva era coletiva, pois predominava o coletivismo, o 

princípio da igualdade entre os seus membros.  

Dois elementos ganham destaque nessa comunidade: a domesticação de animais e 

o surgimento da agricultura e pecuária. Com esse novo meio de subsistência, a agricultura e 

a pecuária, os homens começaram, pela primeira vez, a produzir mais do que precisavam 



 
 

 

                  

para continuar a viver, surgindo uma produção do excedente. Esta produção do excedente 

“[...] é a diferença entre o que a sociedade produz e os custos dessa produção. O volume do 

excedente é um índice de produtividade e riqueza [...]” (BARAN e SWEEZY, 1974, p. 19 

apud NETTO E BRAZ, 2006, p. 57). 

Com o desenvolvimento da produção social, a sociedade primitiva entrou em crise 

em função do excedente produzido. Para Lessa e Tonet, 

 

A existência desse excedente tornou economicamente possível a exploração do 
homem pelo homem. Temos aqui a gênese de algo radicalmente novo na história 
humana. Nas sociedades primitivas, os indivíduos, por mais que divergissem, tinham 
no fundo o mesmo interesse: garantir a sobrevivência de si e do bando ao qual 
pertenciam. Com o surgimento da exploração do homem pelo homem, pela primeira 
vez as contradições sociais se tornam antagônicas, isto é, impossíveis de serem 
conciliadas. A classe dominante tem que explorar o trabalhador, este não deseja ser 
explorado (2008, p. 55). 

 
 

É a partir daí que se constituem outros modos de produção social baseados agora na 

exploração do homem pelo homem, sendo o primeiro deles, e alicerce para a constituição 

do Estado a sociedade escravista. O modo de produção escravista, constituído nos anos 

3.000 a.c, funda relações sociais entre escravos e proprietários. No escravismo, tudo o que 

era produzido pelo escravo pertencia aos seus senhores, no entanto, 

 

aos escravos não interessava o aumento da produtividade. Ao contrário, eles 
afirmavam a sua humanidade rebelando-se contra as tarefas que lhes eram 
impostas. Por isso, durante o escravismo praticamente não ocorreu o 
desenvolvimento da técnica e dos métodos de organização de produção. Para os 
senhores, a única forma de aumentar a riqueza era aumentar a quantidade de 
escravos que possuíam (LESSA E TONET, 2008, p. 59). 

 
Essa quantidade excessiva de escravos levou a classe dominante a elaborar 

mecanismos de repressão com o intuito de solucionar os problemas derivados das revoltas 

de seus escravos. É criado o exército para que os senhores se protejam das rebeliões de 

seus escravos, e a burocracia, representada pelos funcionários públicos encarregados de 

arrecadar os impostos para manter os exércitos. Estrutura-se assim o Estado e o Direito.  

A função social dessas instituições era manter sob controle os escravos, que 

trabalhavam e tinham suas vidas subjugadas às determinações dos seus senhores. Não 

havia nenhuma autonomia do escravo sobre a produção material, nem sobre a reprodução 

social, predominando relações sociais estritamente coercitivas. O poder econômico e 

político-institucional são orientados para garantir a reprodução de uma relação social de 

classe desigual e violenta. 



 
 

 

                  

Friedrich Engels em sua celebre obra A origem da Família, da Propriedade Privada e 

do Estado relata, no capítulo IX, a natureza, essência e função social do Estado. Podemos 

considerar crucial a seguinte citação sobre a constituição do Estado: 

 

Em uma palavra: a constituição da gens, fruto de uma sociedade que não conhecia 
antagonismos anteriores, era adequada apenas para semelhante sociedade. Ela não 
tinha outros meios coercitivos além da opinião pública. Acabava de surgir, no 
entanto, uma sociedade que, por força das condições econômicas gerais de sua 
existência, tivera que dividir em homens livres e escravos, em exploradores ricos e 
explorados pobres; uma sociedade em que os referidos antagonismos não só não 
podiam ser conciliados como ainda tinham que ser levados a seus limites extremos. 
Uma sociedade desse gênero não podia substituir senão em meio a uma luta aberta 
e incessante das classes entre si, ou sob o domínio de um terceiro poder que, 
situado aparentemente por cima das classes em luta, suprimisse os conflitos abertos 
destas e só permitisse a luta de classe no campo econômico, numa forma dita legal. 
O regime gentílico já estava caduco. Foi destruído pela divisão do trabalho que 
dividiu a sociedade em classes, e substituído pelo Estado (ENGELS, 2005, p. 190, 
grifos nossos). 

 

Aí está a primeira noção de Estado: “um terceiro poder” que se localiza 

supostamente acima das classes sociais, dos proprietários de escravos e escravos, dos 

senhores feudais e servos, dos burgueses e trabalhadores, para amortecer os conflitos 

originários da exploração do homem pelo homem. Assim, temos que o Estado não é um 

poder que brotara do interior da sociedade, mas sim resultado desta quando atingiu o auge 

de seu desenvolvimento.  

A sociedade, engendrada a partir de uma ineliminável contradição entre as classes 

com interesses econômicos, políticos e sociais distintos, necessita de um mecanismo que 

seja atenuador dos conflitos. Portanto, “faz-se necessário um poder colocado 

aparentemente 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 (idem, p. 191).  

Sendo criado para conter o antagonismo de classes, o Estado é, por excelência, o 

Estado da classe economicamente mais poderosa, que o converte também em classe 

politicamente dominante. Engels (2005) destaca que o Estado em seu modelo moderno é: 

 

[...] o instrumento de que se serve o capital para explorar o trabalho assalariado. 
Entretanto, por exceção, há períodos em que as lutas de classes se equilibram de tal 
modo que o Poder do Estado, como mediador aparente, adquire certa 
independência momentânea em face das classes (p. 194). 

 

Podemos compreender, a partir do exposto acima, que a organização de uma 

sociedade não prescinde a existência do Estado, pois, como vimos anteriormente, a 

comunidade primitiva apresentava um alto grau de desenvolvimento e coordenação entre 

seus membros, sem a necessidade de um aparelho interventivo como o Estado.  



 
 

 

                  

O Estado é, pois, resultado do amadurecimento da sociedade, é um aparelho 

constituído como uma necessidade inerentemente criada para a classe economicamente e 

politicamente dominante. Contudo, o Estado não tem existência eterna, visto que com a 

eliminação das classes sociais não tem sentido existir um “poder” que abrande as 

disparidades oriundas da divisão da sociedade em classes.  

 

 

2.1 A dimensão política do Estado Moderno 

 

 

 

 

 

 

Em Glosas Críticas Marginais ao Artigo “O rei da Prússia e a Reforma Social” de Um 

Prussiano,2 Marx tece considerações acerca da natureza do Estado, nos demonstrando a 

origem da ineficiência do Estado para solucionar os males sociais.  

 O ponto de partida de Marx se refere à ausência do intelecto político. Segundo 

Arnold Ruge a sociedade alemã está impossibilitada de entender a dimensão universal da 

revolta dos tecelões na Silésia por lhes faltar o intelecto político e que é pela ausência desse 

intelecto que os alemães consideraram a revolta silesiana como um fator local. Assim, visto 

que a Alemanha, enquanto sociedade não-política, ou seja, atrasada em relação ao 

desenvolvimento da burguesia em outros países europeus como o Inglaterra, seria incapaz 

de compreender a grandeza universal da situação particular na Silésia.  

Contudo, Marx contra-argumenta Ruge tomando como referência a Inglaterra e a 

França (no período da revolução de 1789 e após) que à época, eram consideradas países 

políticos; sendo nações políticas, teriam o compromisso de compreender as necessidades 

sociais, atuando para a sua eliminação, o que, contudo, não acontece. O que Marx deixa 

explicitar é que não se trata de um defeito, mas uma limitação fundamental do Estado (nos 

exemplos, inglês e francês), pois compreende as causas dos males sociais como derivação 

da própria natureza do intelecto político. Assim,  
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O referido texto foi escrito em crítica ao artigo do “prussiano” Ruge, que ora também havia 

censurado o artigo do Jornal Francês La Réforme sobre a revolta dos trabalhadores de uma 
tecelagem na Silésia em junho de 1844, contra as condições de trabalho e os baixos salários.  

 



 
 

 

                  

O Estado jamais encontrará no Estado e na organização da sociedade o fundamento 
dos males sociais [...] Onde há partidos políticos, cada um encontra o fundamento 

de qualquer mal no fato de que não ele, mas o seu partido adversário, acha-se ao 
leme do Estado. Até os políticos radicais e revolucionários já não procuram o 
fundamento do mal na essência do Estado, mas numa determinada forma de 
Estado, no lugar da qual eles querem colocar uma outra forma de Estado (idem,  p. 
17, grifos nossos). 

 

Dessa forma, enquanto os trabalhadores se guiarem por intermédio do intelecto 

político, terá uma orientação equivocada de suas lutas, tendo em vista que este intelecto 

constitui um caráter evidentemente político e não revolucionário. 

Ainda em Glosas, Marx defende quatro pressupostos. O primeiro deles refere-se a 

existência de uma relação fundamentalmente dependente entre o Estado e a sociedade 

civil. 

 

O Estado e a organização da sociedade não são, do ponto de vista político, duas 
coisas diferentes. O Estado é o ordenamento da sociedade; O Estado (...) repousa 
sobre esta contradição. Ele repousa sobre a contradição entre a vida privada e 
pública, sobre a contradição entre os interesses gerais e os interesses particulares 
(idem, p. 20, grifos nossos). 

 
 Com isso, Marx afirma que o Estado tem seu princípio no antagonismo de classes 

sociais que integram a sociedade civil, não sendo possível conceber o Estado desconecto 

da organização da sociedade, visto que este, no âmbito político, é o ordenamento da 

sociedade, repousando sobre a oposição entre público e privado.  

 A segunda proposição marxiana, pondera que o Estado é, substancialmente, 

expressão e aparelho de reprodução das necessidades da classe politicamente e 

economicamente dominante, ou seja, instrumento de repressão da classe trabalhadora. 

Assim, “Se a sociedade civil é atravessada por contradições de classe, a reprodução desta 

situação exige a existência de um poder voltado, essencialmente, para a defesa dos 

interesses das classes dominantes” (TONET, 2010, p. 22). 

 A terceira tese argumentada por Marx considera o Estado como insuficiente para 

modificar a sociedade civil. Estando a natureza do Estado vinculada a sociedade civil, os 

males sociais compõem substancialmente esta sociedade. Contudo, 

 

Quando o Estado admite a existência de problemas sociais ele os procura ou em leis 
da natureza, que nenhuma força humana pode comandar, ou na vida privada, que é 
independente dele, ou na ineficiência da administração que depende dele. Como 
não pode atinar com as causas fundamentais destes males, só resta ao Estado 
tomar medidas paliativas (MARX apud TONET, 2010, p. 23). 

 

 Neste sentido, o Estado é inepto para solucionar os problemas sociais, tendo em 

vista que para suprimir sua impotente administração teria que exterminar a sua própria 



 
 

 

                  

existência, e, para que isso não ocorra, cria mecanismos que não apontam as causas 

fundamentais das mazelas sociais, somente as mascara mediante medidas paliativas. 

 Por fim, a última proposição de Marx, a destruição do Estado, tem por embasamento 

a concepção de emancipação política e emancipação humana. A discussão sobre a 

emancipação política e emancipação humana já estava presente em A Questão Judaica, 

escrita em 1843. Já no início da obra Marx afirma: “Os judeus alemães aspiram emancipar-

se. A que emancipação aspiram? A emancipação civil, à emancipação política” (MARX, 

1991, p. 13). Observemos que Marx já trata sobre a superação do Estado político em que se 

vivia, ou seja, já nessa época, 1843, ele já pensava na possibilidade de acontecer um 

processo histórico que superasse a ordem vigente.  

Em Marx temos que emancipação política, “[...] representa um grande progresso e, 

embora não seja a forma mais elevada da emancipação humana em geral, é a forma mais 

elevada da emancipação humana dentro da ordem do mundo atual” (MARX apud TONET, 

2010, p. 27). Ou seja, o que autor nos indica é que, não há a possibilidade de uma 

verdadeira emancipação humana, tal como vivenciada na comunidade primitiva, dentro do 

modo de produção capitalista, isto, contudo não faz com que a emancipação política perca a 

sua importância.  

 Assim, a verdadeira autonomia do homem não está na emancipação política, e sim 

na emancipação humana. É na comunidade humana que os indivíduos tornar-se-ão livres, 

não sendo mais trabalhadores assalariados. A aspiração dessa emancipação só será 

possível com a destruição da ordem vigente capitalista, desse modo, não haverá a 

necessidade de existir um aparelho repressor atuando ao bel prazer da classe dominante 

como o é o Estado.  

 Para finalizar nossas ponderações acerca da função social do Estado moderno 

traremos outra característica que confirma a funcionalidade do Estado: a relação entre o 

Estado e o capital.  

 

 

2.2 A “reciprocidade dialética” entre Capital e Estado 

 

 

István Mészáros em “Para Além do Capital – Rumo a Uma Teoria da Transição”, 

toma como fator preponderante para a sua análise a crise estrutural por qual o capital 

atravessa desde a década de 1970. O autor delineia minuciosamente, ao longo de 25 



 
 

 

                  

capítulos, toda a incontrabilidade da ordem sociometabólica do capital3, vislumbrando o 

horizonte emancipatório de cunho socialista. Segundo Mészáros, no capítulo 2 da obra 

intitulado “A ordem da Reprodução Sociometabólica do Capital”, o capital é uma forma 

incontrolável de controle sociometabólico que apresenta uma estrutura “totalizadora” de 

regulação sendo característico de um sistema “totalitário”. Contudo, a quem diga que este 

sistema do capital é democrático. 

 

A razão principal por que este sistema forçosamente escapa a um significativo grau 
de controle humano é precisamente o fato de ter, ele próprio, surgido no curso da 
história como uma poderosa – na verdade, até o presente, de longe a mais poderosa 
– estrutura “totalizadora” de controle à qual tudo o mais, inclusive seres humanos. 
Deve se ajustar, e assim provar sua “viabilidade produtiva”, ou perecer, caso não 
consiga se adaptar. Não se pode imaginar um sistema de controle mais 
inexoravelmente absorvente – e, neste importante sentido, “totalitário” – do que o 
sistema do capital globalmente dominante, que sujeita cegamente aos mesmos 
imperativos a questão da saúde e do comércio, a educação e a agricultura, a arte e 
a indústria manufatureira, que implacavelmente sobrepõe a tudo seus próprios 
critérios de viabilidade, desde as menores unidades de seu “microcosmo” até as 
mais gigantescas empresas transnacionais, desde as mais íntimas relações de 
pessoais aos mais complexos processos de tomada de decisão dos vastos 
monopólios industriais, sempre a favor dos fortes e contra os fracos. No entanto, é 
irônico (e bastante absurdo) que os propagandistas de tal sistema acreditem que ele 
seja inerentemente democrático e suponham que ele realmente seja a base 
paradigmática de qualquer democracia concebível (MÉSZÁROS, 2002, p. 96, grifos 
do autor). 

 
 Sendo de cunho totalizador, o sistema do capital é “o primeiro na história que se 

constitui como totalizador irrecusável e irresistível, não importa quão repressiva tenha que 

ser a imposição de sua função totalizadora em qualquer momento e em qualquer lugar em 

que encontre resistência” (idem, p. 97). Isso significa dizer que dada sua característica 

totalizadora, o sistema capitalista perde todo o controle e autonomia no que concernem as 

tomadas de decisões, sejam elas voltadas para os trabalhadores ou para os capitalistas.  

A ausência de controle no sistema do capital provoca o desenvolvimento de 

deficiências estruturais no próprio sistema que se expressam nas mais variadas formas, 

contudo destacam-se três: produção e controle que “estão radicalmente isolados entre si e 

diametralmente opostos” (idem, p. 105); produção e consumo que “adquirem uma 

independência e uma existência separada extremamente problemáticas, [...]” (idem) e  

produção e circulação onde “o capital social total seja capaz de penetrar – porque tem que 

penetrar – no domínio da circulação global (...) na tentativa de superar a contradição entre 

produção e circulação” (idem, grifos do autor). Assim para Mészáros, 

 

Em todas essas três situações, estamos preocupados com as estruturas vitais, e 

portanto insubstituíveis do capital, não com as limitadas contingências históricas 
(que o capital tem condições de transcender). Consequentemente, os antagonismos 
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Ambos os termos grifados são de autoria de Mészáros. 



 
 

 

                  

que emanam dessas estruturas são necessariamente reproduzidos sob todas as 
circunstâncias históricas que cobrem a era do capital, fossem quais fossem as 
relações de poder dominantes em qualquer ponto determinado do tempo (2002, p. 
106, grifos do autor). 

 
 Manifestando uma estrutura totalizadora de comando político, o capital necessita de 

um aparato complementar a sua forma, sendo um desdobramento das estruturas do capital 

nas mais diversas esferas, sendo imprescindível a atuação do Estado. O Estado existe com 

a função preeminente de garantir a eficiência do sistema do capital, mediante políticas, 

financiamentos e outros mecanismos que controlam a classe trabalhadora. Sobre o Estado 

pondera: “[...] o Estado moderno imensamente poderoso – e igualmente totalizador – se 

ergue sobre a base deste metabolismo socioeconômico que a tudo engole, e o 

complementa de forma indispensável (e não apenas servindo-o) em alguns aspectos 

essenciais” (MÉSZÁROS, 2002, p. 98, grifo do autor), e prossegue quanto à constituição do 

Estado: “é uma exigência absoluta para assegurar e proteger permanentemente a 

produtividade do sistema” (idem, p. 106). 

 O Estado caracteriza-se assim como um mecanismo suplementar e indispensável à 

preservação do capital sendo “a única estrutura corretiva compatível com os parâmetros 

estruturais do capital como modo de controle sociometabólico” (idem, p. 107). Sendo o 

Estado o único arcabouço do capital, e ainda, o seu sustentáculo de correção, é ele, o 

Estado, quem intermediará os defeitos estruturais de controle no sistema do capital. No que 

concerne a intervenção do Estado no primeiro aspecto, produção e controle4, o supracitado 

autor salienta: 

 

à possibilidade de administrar a separação e o antagonismo estruturais de produção 
e controle, a estrutura legal do Estado moderno é uma exigência absoluta para o 
exercício da tirania nos locais de trabalho. Isso se deve à capacidade do Estado de 
sancionar e proteger o material alienado e os meios de produção (...) e suas 
personificações, os controladores individuais (...) do processo de reprodução 
econômica. Sem esta estrutura jurídica [ou seja, o Estado], até os menores 
“microcosmos” do sistema do capital – antagonicamente estruturado – seriam 
rompidos internamente pelos desacordos constantes, anulando dessa maneira sua 
potencial eficiência econômica (idem, p. 107-108, grifos do autor). 
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O autor também apresenta outro aspecto referente a separação entre produção e controle: “o 

maquinário do Estado moderno é também uma exigência  absoluta do sistema do capital. Ele é 
necessário para evitar as repetidas perturbações que surgiram na ausência de uma transmissão da 
propriedade compulsoriamente regulamentada – isto é: legalmente prejulgada e santificada – de uma 
geração à próxima, perpetuando também a alienação do controle pelos produtores. Sob ainda mais 
um aspecto, é igualmente importante – diante das inter-relações longe de harmoniosas entre os 
microcosmos particulares – a necessidade de intervenções políticas e legais diretas ou indiretas nos 
conflitos constantemente renovados entre as unidades socioeco-nômicas particulares. Este tipo de 
intervenção corretiva ocorre de acordo com a dinâmica mutante de expansão e acumulação  do 
capital, facilitando a prevalência dos elementos e tendências potencialmente mais fortes até a 
formação de corporações transnacionais gigantescas e monopólios industriais” (MÉSZÁROS, 2002, 
p. 108). 



 
 

 

                  

 Para Mészáros (2002, p. 110) quanto à problemática entre produção e consumo, o 

Estado necessita admitir a significante atribuição de comprador/consumidor direto em escala 

progressiva. Assim compete ao Estado ordenar algumas obrigações do conjunto social 

(educação, saúde e habitação, etc.) amortecendo, mesmo que não ininterruptamente, 

algumas das divergências que surgem da ruptura entre produção e consumo. Ainda sobre o 

aspecto produção e consumo aponta: 

 

Reconhecidamente, intervenção totalizadora e a ação corretiva do Estado não 
podem produzir uma unidade genuína neste plano, porque a separação e a oposição 

de produção e consumo, com a radical alienação do controle dos produtores, 
pertencem às determinações estruturais mais internas do próprio sistema do capital, 
e constituem portanto requisito indispensável para sua reprodução constante. Não 
obstante, esta ação corretiva empreendida pelo Estado é de suma importância. Os 
processos reprodutivos materiais do sociometabolismo do capital e as estruturas 
política e de comando de seu modo de controle sustentam-se reciprocamente 
enquanto o desperdício inevitável que acompanha esse relacionamento simbiótico 
não se tornar proibitivo, do ponto de vista da produtividade social. Em outras 
palavras, os limites externos em que se pode reconstruir e administrar, dessa 
maneira singular, a correlação problemática entre produção e consumo na base 
fragmentada da ordem sociometabólica do capital são determinados pela extensão 
em que o Estado moderno pode eficazmente contribuir para a necessidade 
irresistível de expansão e acumulação do capital, em vez de tornar-se para ele um 
peso materialmente insustentável (MÉSZÁROS, 2002, p. 110-111, grifo do autor). 

 

 Quanto ao aspecto entre produção e circulação a funcionalidade do Estado para o já 

mencionado autor, é ainda mais relevante do que nos outros aspectos, pois “Ao concentrar 

a atenção neste papel e nas diversas funções que o Estado é chamado a preencher no 

domínio do consumo, (...) ocorre que todas essas relações são não apenas “infectadas pela 

contingência”, (...), mas simultaneamente também por insolúveis contradições” 

(MÉSZÁROS, 2002, p. 111). O significado dessas contradições esta posto que, na história, 

as estruturas de correção global e de controle político do sistema do capital passa a 

organizar-se como Estados nacionais mesmo que, enquanto sistema de reprodução e 

comando sociometabólico seja impossível que o sistema do capital se restrinja a essa 

limitação. Contudo, 

 

a única forma pela qual o Estado pode tentar resolver essa contradição é com a 
instituição de um sistema de “duplo padrão”: em casa (ou seja, nos países 
“metropolitanos” ou “centrais” do sistema do capital global), um padrão de vida bem 
mais elevado para a classe trabalhadora – associado à democracia liberal – e, na 
“periferia subdesenvolvida”, um governo maximizador de exploração, 
implacavelmente autoritário (e, sempre que preciso, abertamente ditatorial), exercido 
diretamente por procuração (idem). 
 

 
 Vale salientar ainda que: 

 



 
 

 

                  

a operação relativamente simples desse “duplo padrão” não se destina a 
permanecer como um aspecto permanente do ordenamento global do capital. Sua 
duração se limita às condições da ascendência histórica do sistema, enquanto a 
expansão e a acumulação tranquilas proporcionarem a margem de lucro necessária 
que permita um índice de exploração relativamente favorável da força de trabalho 
nos países “metropolitanos”, em relação às condições de existência da força de 
trabalho no resto mundo (idem). 

 

 Assim, conforme Mészáros, o Estado, enquanto órgão totalizador da formação de 

uma circulação a nível global tem a função de proceder em suas atividades internacionais 

de modo distinto da política nacional, pois no âmbito internacional o Estado assume o papel 

de auxiliador do crescimento capitalista em sua relação com as empresas com economia 

indispensáveis. 

 

No domínio da competição internacional, quanto mais forte e menos sujeita a 
restrições for a empresa econômica que recebe o apoio político (e, se preciso, 
também militar), maior a probabilidade de vencer seus adversários reais ou 
potenciais. É por isso que o relacionamento entre o Estado e as empresas 
economicamente relevantes neste campo é basicamente caracterizado pelo fato de 
o Estado assumir descaradamente o papel de facilitador da expansão mais 
monopolista possível do capital no exterior (MÉSZÁROS, 2002, p. 113). 

 

 Tendo em vista o exposto, constatamos a indissociável reciprocidade dialética entre 

capital e Estado. O Estado é o mecanismo vital para o ordenamento do sistema do capital; 

sendo o aparato político do capitalismo, de cunho totalizador tal como o capital, não pode 

ser considerado enquanto superestrutura, pois o seu caráter de complementaridade o 

classifica: “Como estrutura de comando político abrangente do sistema do capital, o Estado 

não pode ser autônomo, em nenhum sentido, em relação ao sistema do capital, pois ambos 

são um só e inseparáveis” (idem, p. 119). 

 

 

3. CONCLUSÃO  

 

 

A análise do Estado em suas múltiplas configurações não é uma tarefa fácil. Realizar 

a crítica ao aparelho político-econômico que é inseparável do atual ordenamento da 

sociedade não é algo simples. Autores como Engels, Marx e Mészáros tiveram o arrojo de ir 

ao núcleo do problema.  

O Estado foi criado pelo e para o capital, com a função de atenuar os conflitos 

oriundos da exploração do homem pelo homem que dividiu a sociedade em duas classes 

antagonicamente distintas, com interesses políticos, econômicos e sociais divergentes, 

camuflando-se enquanto instância, dita um “terceiro poder”, que se sobrepõe as camadas 



 
 

 

                  

sociais sendo “interventora” de ambas. Contudo, a forma com que o Estado integra a ordem 

social vigente, perpassando a política e a econômica o difere dos demais aparelhos 

coercitivos do capitalismo. 

Em seu âmbito político o Estado é limitado para compreender e solucionar os 

problemas sociais visto que, resolve-los só seria possível com a sua autodestruição, e 

sendo componente da sociedade, imprescindível a sua existência, o Estado sucumbe ao 

arbítrio desta.  A estrutura econômica é uma das mais relevantes competências do Estado 

em sua correlação com o capital. O Estado é a estrutura totalizadora de comando político do 

sistema do capital sendo complementar a sua efetivação. O Estado não pode ser autônomo, 

pois ele atende a vontade do capital, ele é inerente ao capitalismo.  

 Sabemos que o exame acerca do Estado não se finda em nossas proposições, visto 

que a gama de referências existentes do tema aqui proposto são infindáveis. Contudo, 

esperamos contribuir para a discussão da problemática do Estado no capitalismo 

contemporâneo. Podemos concluir, com base no que foi apreendido, com a seguinte citação 

de Laski (1973): “Mas o Estado, em última análise, nada mais é do que um conjunto de 

homens que, num determinado tempo, exercem o poder coercitivo da sociedade de um 

modo particular” (p. 59, grifos nossos). 
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