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RESUMO 
 
Este artigo analisa as condições histórico-materiais que 
fundamentam a relação ontológica entre o Estado moderno e a 
sociedade civil a partir do desenvolvimento das relações de 
produção. Para isto, apreendemos as bases materiais do 
desenvolvimento da divisão social do trabalho que complefixica 
as relações sociais mediante o avanço das forças produtivas. 
Um processo que implica na divisão da sociedade em classes, 
cujos interesses são antagônicos, mas, que conformam a 
plataforma do desenvolvimento da sociedade civil, da qual 
necessita do aparato político do Estado para se reproduzir.  
 
Palavras-chave: Divisão social do trabalho. Propriedade 
privada. Sociedade civil. Estado moderno.  
 
ABSTRACT 
 
This article examines the historical and material conditions 
underlying the ontological relationship between the modern 
state and civil society from the development of production 
relations. For this, grasp the development of the material basis 
of social division of labor that complefixica social relations 
through the advanced productive forces. A process that 
involves the division of society into classes whose interests are 
antagonistic, but that make the platform the development of civil 
society, which requires the state political apparatus to 
reproduce. 
 
Keywords: Social division of labor. Private property. Civil 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa procura desvendar a relação ontológica entre o Estado moderno e a 

sociedade civil a partir das bases históricas e materiais do desenvolvimento da divisão social do 

trabalho e das relações de produção. Para isto, partimos do processo de produção das condições 

materiais de existência do homem como condição necessária à reprodução da sociedade. Deste 

pressuposto, apreendemos o desenvolvimento da divisão social do trabalho e das relações de 

produção como condição necessária para o desenvolvimento da sociedade civil, enquanto base 

material que regula e determina todas as relações sociais. 

Com o crescimento da divisão social do trabalho se desenvolve as forças produtivas e, 

paralelamente, se complexificam as relações entre os indivíduos. Esse processo desenvolve cada 

vez mais a produtividade social, até que os homens passam a produzir mais do que o necessário 

para sua sobrevivência. Diante disso, surge a apropriação privada do excedente que não só 

revoluciona as relações de produção, como também, cria uma nova relação social que divide a 

sociedade em classes, proprietários e os não proprietários. Pondo, assim, o desenvolvimento da 

sociedade civil, baseada na exploração de uma classe sobre a outra e, portanto, com interesses 

antagônicos que se confrontam no limite da propriedade privada garantida pelo Estado. 

A abordagem nos revela o fundamento ontológico da existência do Estado no 

desenvolvimento da sociedade civil, mediante as formas de organização da produção e do 

intercâmbio que se desenvolvem e criam novas necessidades de reprodução da sociedade, 

culminando com a produção capitalista que potencializa as contradições inerentes a esta dinâmica 

e demanda o Estado moderno como a única estrutura compatível com a apropriação capitalista. 

 

 

I. FUNDAMENTOS ONTOLÓGICOS DO ESTADO E DA SOCIEDADE DE CLASSES 

 

 

Para compreender os fundamentos ontológicos do Estado e da sociedade, tomamos 

como necessário a preensão das bases histórico-materiais da divisão social do trabalho a partir da 

concepção materialista da história que tem como pressuposto básico a existência de seres 

humanos que se realizam na produção dos seus meios de subsistência paralelamente à produção 

de sua vida material, a saber que, “o modo como os homens produzem os seus meios de 

subsistência depende, em primeiro lugar, da natureza dos próprios meios de subsistência 

encontrados e a reproduzir” (MARX, 2009, p.24). Logo, as condições materiais da produção 



 
 

 

                  

determinam a existência humana, na medida em que, os homens têm de estar vivos para 

poderem “fazer história”. Para isto, eles produzem os meios para satisfazer suas necessidades 

básicas de comer, beber, se vestir e ter moradia, ou seja, a produção da própria vida material. 

Essa produção se realiza no intercâmbio do homem com a natureza, isto é, no 

trabalho que, ao atender àquelas necessidades, cria novas. Ao produzirem as condições materiais 

de sua existência, os homens começam a se reproduzir, no que confere à “relação homem e 

mulher, pais e filhos, a família [que], a princípio é a única relação social, torna-se mais tarde, 

quando o aumento das necessidades cria novas relações sociais e o aumento do número de 

homens cria novas necessidades, uma relação subordinada” (MARX, 2009, p.42). Desta forma, a 

produção da vida se dá como uma relação dupla: na relação natural do homem com a natureza 

como condição de sua própria existência; e na relação social quando, por meio da reprodução 

biológica, os homens se relacionam entre si. Como diz Lessa (1999, p.21), “sem a reprodução 

biológica dos indivíduos não há sociedade possível”, pois a história humana é o próprio 

desenvolvimento da sociedade.  

O sentido social dessa relação, requerida pelas necessidades e pelo modo de 

produção, está associado à cooperação dos indivíduos e, portanto, ao desenvolvimento da divisão 

do trabalho, “que originalmente nada era senão a divisão do trabalho no ato sexual, e depois a 

divisão espontânea ou „natural‟ do trabalho em virtude da disposição natural (p. ex., a força física), 

de necessidades, acasos etc. etc.(MARX, 2009, p.45).  

Nesse primeiro momento da relação limitada entre o homem e a natureza, destacamos 

a importância da consciência2, mas, da consciência da necessidade de se relacionar com outros 

homens, ou seja, a mera consciência de horda que, a princípio, orienta a ação animalesca do 

homem; uma consciência do instinto que se desenvolve através do aumento da produtividade, das 

necessidades e da própria população. Por isso, o intercâmbio material dos homens entre si 

implica no modo de cooperação que aparece como uma cooperação natural, porém, 

não como o seu próprio poder unido, mas como uma força alienada [fremde] que existe fora 

deles, a qual não sabem donde vem e a que se destina, que eles, portanto, não podem 
dominar e que, ao contrário, percorre uma série peculiar de fases e etapas de 
desenvolvimento independente da vontade e do esforço dos homens (MARX, 2009, p.49). 

 
 
Portanto, o modo de cooperar dos homens se apresenta como uma “força produtiva” 

incontrolável. Entendendo que a divisão do trabalho pressupõe a cooperação, então, o avanço 

das forças produtivas corresponde ao desenvolvimento da divisão do trabalho e às relações de 
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intercâmbio3 com a atividade dos indivíduos. Para tanto, a divisão do trabalho tem suas origens na 

da divisão natural do trabalho no interior da família quando o homem é incumbido da caça e da 

pesca, e a mulher dos cuidados da casa e da confecção de roupas, sendo, portanto, proprietários 

dos instrumentos que elaboram e utilizam – o homem das armas que usa para caçar e pescar, e a 

mulher dos utensílios domésticos. Ou seja, uma propriedade baseada no próprio trabalho, cuja 

troca, se realizada, era ocasional, pois o produto do trabalho era de usufruto comum, propriedade 

de todos (família e/ou tribo). Porém, em determinadas regiões, os homens não permaneceram 

nesse estágio primitivo da sociedade. 

Na Ásia, as tribos pastoras passaram a criar e domesticar determinados animais que 

forneciam víveres em grande quantidade4 em comparação com as outras tribos. Isso possibilitou 

não apenas o abastecimento alimentício dos membros da tribo, como também, materiais (peles, 

lãs, couros de cabra, fios e tecidos) para confecção de objetos de uso pessoal; além do 

intercâmbio regular de produtos entre as diferentes tribos, como condição necessária para o 

desenvolvimento do comércio. Outro elemento predominante nessa região foi a agricultura, com 

vastos campos de terras cultivadas. Assim, com a criação e domesticação de animais e a 

agricultura, surge a divisão social do trabalho, como uma revolução na família que complexifica as 

suas relações imanentes, potencializando a capacidade da força de trabalho do homem produzir 

mais do que o necessário para sua sobrevivência, ao mesmo tempo em que diversificou o 

trabalho e exigiu mais mão de obra que se obteve por meio das guerras, tornando os prisioneiros 

em escravos. Dessa forma, com a denominada “primeira grande divisão social do trabalho” surge 

a escravidão e, portanto, “a primeira grande divisão da sociedade em duas classes: senhores e 

escravos, exploradores e explorados” (ENGELS, 2012, p.203). 

Até então, a produção era propriedade comum da tribo, visto que, todos os seus 

membros trabalhavam e eram donos de seus próprios instrumentos e de seu produto, mas, com o 

aparecimento do excedente, um só indivíduo não daria conta do aumento da produção, dada a 

diversificação das atividades. Daí, a segunda grande divisão social do trabalho com a separação 

entre agricultura e artesanato e, com ela, o constante crescimento da produção e da necessidade 

de mais força de trabalho mediante a escravidão que “converteu-se em elemento essencial do 

sistema social” (ENGELS, 2012, p.205).  

A crescente produção implicou no aumento da riqueza social que, agora, se apresenta 

sob a forma de riqueza individual a partir da apropriação privada da produção. De acordo com 

Engels (2012, p.206), “a transição à propriedade privada completa foi-se realizando aos poucos, 
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 A expressão que melhor explica as relações de intercâmbio se encontra no conceito de relações de 

produção, elaborado por Marx e Engels – referência extraída da nota de rodapé de número 16 do livro “A 
ideologia alemã” (MARX, 2009, p.25). 
4
 Engels (2012, p.201) traz como exemplo a domesticação da fêmea do búfalo que procriava a cada ano e, 

ainda, fornecia leite em maior quantidade. 



 
 

 

                  

paralelamente à passagem do matrimônio sindiásmico à monogamia, [em que] a família 

individual5 principiou a transformar-se na unidade econômica da sociedade”. Com isso, a segunda 

divisão social do trabalho implicou em uma nova divisão da sociedade em classes, ou seja, na 

divisão da sociedade em famílias individuais que assegurassem a propriedade privada, agora, sob 

diferentes condições de produção, na medida em que, a propriedade não mais se reduzia à 

apropriação privada dos escravos, mas conformava-se, também, na propriedade privada da terra. 

Contudo,  

a divisão do trabalho [...] se assenta na divisão natural do trabalho na família e na 
separação da sociedade em famílias individuais e opostas umas às outras, [ao mesmo 
tempo em que estabelece] a repartição desigual, tanto quantitativa quanto qualitativa, do 
trabalho e dos seus produtos e, portanto, a propriedade. [Logo,] divisão do trabalho e 
propriedade privada são expressões idênticas – numa enuncia-se em relação à atividade o 
mesmo que na outra se enuncia relativamente ao produto da atividade (MARX, 2009, p.46-
7).  

 

Nesse sentido, a divisão social do trabalho e sua consequente propriedade privada 

assinalaram a entrada na civilização que consolida e complexifica as divisões de trabalho 

existentes, acentuando, sobretudo, a oposição entre a cidade e o campo, à medida que, por meio 

de uma terceira divisão do trabalho, cria uma classe intermediária entre esses dois produtores, os 

comerciantes, dos quais não participam do processo e da organização da produção, mas, 

conquistam a direção econômica geral através da sua atividade exclusiva: a troca dos produtos, 

como uma necessidade vital da sociedade. 

Com o grau de desenvolvimento da divisão social do trabalho alcançado na civilização, 

a troca se materializa no dinheiro, segundo Engels (2012, p.209), “a mercadoria por excelência, 

que encerra em estado latente todas as demais, o instrumento mágico que se transforma, à 

vontade, em todas as coisas desejadas e desejáveis” e, portanto, em necessidades e interesses 

opostos. Com isso, evidenciamos na relação contraditória da sociedade de classes a necessidade 

e o surgimento de um poder político, o Estado, que amortecesse os possíveis confrontos abertos 

entre as classes de interesses antagônicos. Assim, o Estado surge como uma 

 

necessidade  de conter o antagonismo das classes, e como, ao mesmo tempo, nasceu em 
meio ao conflito delas, é, por regra, o Estado da classe mais poderosa, da classe 
economicamente dominante, classe que, por intermédio dele, se converte também em 
classe politicamente dominante e adquire novos meios para a repressão e exploração da 
classe oprimida. Assim, o Estado antigo foi, sobretudo, o Estado dos senhores de escravos 
para manter os escravos subjugados; o Estado feudal foi o órgão de que se valeu a 
nobreza para manter a sujeição dos servos e camponeses dependentes; e o moderno 
Estado representativo é o instrumento de que serve o capital para explorar o trabalho 
assalariado (ENGELS, 2012, p.2015-16). 
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Diante da posição de classe assumida pelo Estado, a classe proprietária, a civilização 

é a expressão mais contundente do desenvolvimento da sociedade civil que “compreende todo o 

intercâmbio material dos indivíduos numa determinada etapa do desenvolvimento das forças 

produtivas” (MARX, 2009, p.110), portanto, toda a produção material, a economia. Nessa medida, 

transcende o Estado e a nação, embora, devido ao equilíbrio das lutas de classes em alguns 

momentos e, por esse motivo, a posição do Estado como um poder independente, a sociedade 

civil tenha de se apresentar na sua relação exterior como nacionalidade, e como Estado na sua 

relação interior.   

Esse movimento é permeado pela contradição entre os interesses gerais e os 

interesses particulares sobre a qual o Estado repousa. No entanto, a relação ontológica entre 

Estado e sociedade civil acusa a identidade entre esses dois interesses, na medida em que, os 

interesses privados expressam a sociedade civil composta pelas classes sociais, cujo 

antagonismo confere a plataforma do Estado que expressa os interesses particulares dos 

indivíduos da classe dominante e, portanto, os interesses gerais. Nessa lógica, os interesses 

individuais e gerais convergem para a consolidação da relação de dominação e exploração que 

tem sua primeira forma na escravidão, desenvolvida a partir da civilização realizada sob “os 

impulsos e as paixões mais vis do homem e em detrimento das suas melhores disposições” 

(ENGELS, 2012, p.222-3). Conforme Marx (2010, p.20), 

essa dilaceração, essa infâmia, essa escravidão da sociedade civil é o fundamento natural 
onde se apoia o Estado moderno, assim como a sociedade civil da escravidão era o 
fundamento no qual se apoiava o Estado antigo. A existência do Estado e a existência da 
escravidão são inseparáveis. 

 
 

Por isso, o Estado moderno é a expressão do pleno desenvolvimento da sociedade 

civil, na medida em que, “a civilização faz-se sempre acompanhar da escravidão – de princípio 

franca, depois mais ou menos disfarçada” (ENGELS, 2012, p.220) e, assim, tendo a democracia 

como sua mais desenvolvida forma histórica. A seguir, analisaremos o desenvolvimento do Estado 

moderno e sua relação ontológica com a sociedade civil. 

 

 

II. A RELAÇÃO ONTOLÓGICA ENTRE O ESTADO MODERNO E A SOCIEDADE CIVIL 

 

 

A partir do pressuposto de que a divisão social do trabalho é a condição fundante das 

relações de produção que marcaram o desenvolvimento da sociedade, analisamos a sociedade 

civil como expressão da intensificação dessas relações que se processaram desde os primórdios 



 
 

 

                  

da civilização, a saber, das formas de intercâmbio e de propriedade, sobre a qual se põe os limites 

do Estado. 

A civilização, baseada na exploração de uma classe sobre a outra – que tem suas 

raízes no escravismo e, posteriormente, no feudalismo – foi palco do desenvolvimento da 

sociedade civil que, de acordo com Marx (2009, p.110), surgiu – mais precisamente pelo termo – 

no século XVIII, quando as relações de propriedade tinham-se desprendido das sociedades antiga 

e medieval. Mas que, toma sua forma plena na sociedade burguesa, cuja organização social se 

desenvolve diretamente da produção e do intercâmbio, e a qual conforma a base do Estado em 

todos os tempos. Sob essa perspectiva, analisaremos o surgimento do Estado moderno a partir 

das relações de produção especificamente capitalistas, entendendo que, essas relações são o 

intercâmbio material que os homens estabelecem entre si na produção dos bens materiais à sua 

existência em qualquer forma de sociedade e, portanto, a base material desta. Desse modo, a 

sociedade civil “não se refere apenas à forma burguesa (capitalista) da sociedade, mas à base 

material existente em todas as sociedades [que] ganha seu pleno desenvolvimento na sociedade 

burguesa (capitalista), e é a partir daí que surge esse último termo” (MARX, 2009, p.41). 

A produção do excedente complexifica todas as relações de produção, até então 

existentes, além de criar as condições necessárias para a realização da troca de mercadorias 

como forma de intercâmbio entre os indivíduos. Com a divisão social do trabalho, essas relações 

atingem seu pleno desenvolvimento na civilização, a partir da qual se estabelece a relação 

contraditória entre as forças produtivas e as formas de intercâmbio. Sendo as forças produtivas 

resultado da relação entre a forma de intercâmbio e a atividade dos indivíduos, então, o avanço 

das forças produtivas corresponde ao desenvolvimento das forças dos próprios indivíduos. No 

entanto, concretizada a relação contraditória entre forças produtivas e formas de intercâmbio, o 

desenvolvimento das forças produtivas aparece como o trabalho alienado do homem. Ou seja, a 

própria atividade do homem se torna um poder alienado e oposto a ele, pois, “o poder que domina 

o trabalhador é o poder circularmente transformado do próprio trabalho social” (MÉSZÁROS, 

2002, p.707), isto é, o capital. Como nas palavras de Marx, expostas por Mészáros, “o capital 

excedente [em] sua relação antediluviana com o trabalho” (ibidem, p.706). Com isso, está dada a 

subjugação do indivíduo à divisão social do trabalho, enquanto condição de existência e 

desenvolvimento do capital, como uma propriedade baseada meramente no trabalho e na troca, 

isto é, a base material. Assim, o desenvolvimento da sociedade civil é o próprio movimento de 

autorreprodução do capital. 

Desse modo, a produção capitalista é a forma mais desenvolvida da sociedade civil, 

porque a acumulação e expansão do capital lhe são inerente. Esse processo só foi possível pela 

dissolução das formas anteriores de propriedade – baseadas no próprio trabalho do indivíduo – 

através do massacre à população do campo, mediante a expropriação de todos os seus meios de 



 
 

 

                  

subsistência, motivo pelo qual, impeliu os camponeses a se refugiarem para as cidades à procura 

de trabalho para manter-se vivo, o que acelerou o processo, pois se estabeleceu uma grande 

concorrência nos centros urbanos, não apenas entre a massa de trabalhadores rurais, mas, entre 

estes e os artesãos, que foram compelidos a abandonar seus ofícios diante da grande escala de 

produção da indústria capitalista, com a qual não conseguia competir devido à sua baixa 

produtividade.  

Esse processo foi denominado, por Marx, de acumulação primitiva do capital, marcado 

pela desapropriação dos trabalhadores do campo e da cidade dos seus instrumentos de trabalho, 

o que revolucionou todas as relações da produção social, na medida em que, lançou para a 

concorrência uma massa de trabalhadores totalmente despossuídos dos seus meios de 

subsistência, possuindo apenas sua força de trabalho como a única propriedade privada. Aqui, 

estão dadas as bases das relações capitalistas de produção, mediadas pelas novas formas de 

intercâmbio que se expressam na relação entre propriedade privada e trabalho, consolidada na 

grande indústria mediante a compra e venda da força de trabalho. Ou seja, quando todas as 

condições de existências dos indivíduos se fundem na propriedade privada de sua força de 

trabalho como sua única mercadoria disponível para vender ao capitalista. Nesse sentido, as 

relações dos indivíduos se expressam, direta e exclusivamente, na mercadoria em sua forma mais 

desenvolvida que se materializa no dinheiro. Assim, a mercadoria é a relação social que rege a 

produção capitalista. Conforme Marx apud Mészáros (2002, p.708), 

 

o capital é apenas uma coisa, tal como o dinheiro o é. No capital, tal como no dinheiro, 
relações sociais de produção definidas entre pessoas são expressas como a relação de 
coisas com pessoas, ou conexões sociais definidas aparecem como características sociais 
naturalmente pertencentes a coisas... O dinheiro não pode se tornar capital sem ser trocado 
por capacidade de trabalho como uma mercadoria vendida pelo próprio trabalhador. 

 

Essa relação de troca se concretiza na industrialização capitalista, mediante o grau 

elevado de desenvolvimento das forças produtivas com a introdução da máquina e a extensa 

divisão do trabalho. Período em que as forças produtivas aparecem totalmente independentes e 

dissociadas dos indivíduos; como “uma totalidade de forças produtivas que assumiram de certo 

modo um caráter social e que, para os próprios indivíduos, já não são as forças dos indivíduos, 

mas da propriedade privada, e que por isso são dos indivíduos apenas na medida em que estes 

são proprietários privados” (MARX, 2009, p.107). 

 Assim se desenvolve a contradição entre as forças produtivas e as formas de 

intercâmbio, realizada na mais completa sujeição dos indivíduos à divisão social do trabalho. Esse 

processo de desenvolvimento foi impulsionado pelo crescente mercado mundial que estabeleceu 

a livre concorrência, da qual, segundo Marx (2009, p.87), ocorreu “dentro da própria nação [e] teve 



 
 

 

                  

em toda parte de ser conquistada por meio de uma revolução – em 1640 e 1688 na Inglaterra, em 

1789 na frança”.  Diante disso, compreendemos que a grande indústria cria o mercado mundial 

mediante a universalização da livre concorrência ou, da liberdade de comércio. De acordo com 

Marx (2009, p.88), 

foi ela que, pela primeira vez, criou a história universal, na medida em que tornou 
dependentes de todo mundo todas as nações civilizadas e todos os indivíduos nelas 
existentes para a satisfação das suas necessidades, e aniquilou a exclusividade até aí 
natural de cada uma das nações. Subsumiu ao capital a ciência da natureza e retirou à 
divisão do trabalho a última aparência de naturalidade. De um modo geral, aniquilou a 
naturalidade, tanto quanto é possível no seio do trabalho, e dissolveu todas as relações 
naturais em relações de dinheiro. 

 

Contudo, a indústria e o comércio constituíram o desenvolvimento pleno da 

propriedade privada e criaram uma classe, cujos interesses se assemelham em todas as nações. 

Isso sob a dinâmica da universalização do livre comércio, porém, uma liberdade limitada aos 

homens que tinham propriedade. A essa propriedade privada corresponde o Estado moderno que 

foi, gradualmente, capturado pela classe dos capitalistas mediante os impostos e as dívidas 

públicas, tornando-se totalmente dependente do crédito comercial concedido pelos proprietários 

privados, os burgueses. Desta forma, o Estado, cujo poder é imanentemente político, assume sua 

condição de classe e não mais de estamento, pois a burguesia adentra na sua estrutura como 

uma classe nacionalmente organizada para garantir sua propriedade e os seus interesses, pois, 

“querem um Estado que possam amoldar diretamente a seus próprios intuitos; e quanto mais 

completamente a ordem interna for realizada mais certos eles estão de que o caminho real para 

consolidação de semelhante Estado é o domínio que tenham sobre ele” (LASKI, 1973, p.47). 

De fato, a classe que surgira no livre desenvolvimento do comércio se ergueu sob a 

dissolução de todas as relações sociais do velho mundo, sobretudo, da ideologia, da moral, da 

religião, enfim, relações que eram movidas e justificadas pelo direito natural do indivíduo à 

propriedade emanado de um poder sobrenatural que determinava todas as relações sociais e que, 

ao ser encarnado no indivíduo proprietário, garantia por meio das leis o bem estar da comunidade 

no limite da propriedade do soberano. Por isso, se tinham os entraves para a acumulação de 

propriedade, na medida em que, as vontades e os desejos dos submissos não podiam ultrapassar 

os limites da propriedade de seu soberano e, portanto, acumular propriedade.  

Esse aprisionamento dos indivíduos perdurou toda a história antiga e medieval, em 

que as relações econômicas se subordinavam a um poder político supremo. Mas, a subordinação 

da economia à política implicava, necessariamente, no poder absoluto do Estado que, 

ineficazmente administrado, interferia com a total exploração dos recursos econômicos sobre o 

desenvolvimento da sociedade. Por isso, para dar continuidade à reprodução da sociedade civil, 

surge o Estado moderno, formado pela classe burguesa em ascensão que adota os princípios do 



 
 

 

                  

laissez faire para assegurar sua propriedade, mediante a articulação das funções econômica e 

política do Estado, representado por “um conjunto de homens que, num determinado tempo, 

exercem o poder coercitivo da sociedade de um modo particular” (LASKI, 1973, p.59). 

Por isso, o Estado moderno é a forma específica de ordenamento político da 

sociedade burguesa; é a expressão da sociedade civil mais desenvolvida que revolucionou todas 

as relações de produção, mediante o desenvolvimento da contradição entre as forças produtivas e 

as formas de intercâmbio, expressa na subordinação total dos trabalhadores à divisão social do 

trabalho, que possibilitou a acumulação de riqueza em proporção direta ao aumento da miséria 

social. Ou seja, a acumulação da propriedade privada cresce na mesma proporção em que, as 

condições não só materiais, mas também, espirituais dos trabalhadores lhes são roubadas. Assim 

se constituiu o Estado moderno, como produto histórico de uma determinada fase de 

desenvolvimento da sociedade civil que sustenta a escravidão sob os mecanismos mais 

sofisticados e destrutivos da condição humana do indivíduo. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Vimos que o surgimento da sociedade decorre da autoatividade do homem no 

processo de produção das condições materiais de sua existência que se complexificam diante do 

surgimento de novas necessidades sociais, das quais a divisão do trabalho tem uma importância 

não somente para a satisfação dessas necessidades, mas para o desenvolvimento da produção 

social. Logo, a crescente divisão do trabalho não apenas amplia as relações de produção, como 

também – e por meio desta – desenvolve as forças produtivas. 

O desenvolvimento da produção social correspondente à crescente divisão do trabalho 

complexifica as relações sociais de produção quando, pela produção do excedente, cria uma nova 

relação social baseada na divisão da sociedade em classes. Com isso, identificamos o processo 

que marca a entrada na civilização, da qual concretiza a relação contraditória entre as forças 

produtivas e as formas de intercâmbio, desenvolvendo a produtividade social sob a exploração e o 

domínio de uma classe sobre a outra, mediante a apropriação privada dos meios de produção. 

Essa relação é a base do desenvolvimento da sociedade civil, ou seja, a base material que 

determina todas as relações sociais. 

Diante disso, a condição de existência da sociedade é permeada pela reprodução 

ampliada da contradição entre as forças produtivas e as formas de intercâmbio, concretizada na 

propriedade privada. A ampliação da divisão social do trabalho desenvolve as forças produtivas e, 

portanto, diferentes formas de propriedade que determinam as relações entre os indivíduos. 

Inseridos na sociedade de classes, esses indivíduos se diferenciam entre proprietários e não 



 
 

 

                  

proprietários, convivendo numa relação contraditória expressa no confronto entre classes sociais 

de interesses antagônicos.  

Sendo a sociedade civil a base econômica de todas as formas de sociedades até 

então existentes, destacamos a necessidade de uma estrutura política que contenha os conflitos 

de classe para assegurar a acumulação da propriedade privada. Assim, surge o Estado como um 

ordenamento político da sociedade civil que, no processo de desenvolvimento da produção social 

e complexificação das relações de produção, redimensiona sua função meramente política. 

Momento este, evidenciado na sociedade burguesa como a forma mais desenvolvida da 

sociedade civil, quando surge o Estado moderno composto pela classe burguesa que, na lógica 

do livre mercado, utiliza o Estado para assegurar sua propriedade e defender seus interesses, 

mediante a articulação de suas funções econômica e política.  

Contudo, conforma-se um Estado diante das necessidades de reprodução da 

sociedade civil em seu elevado estágio de desenvolvimento, o Estado moderno, compatível com 

as exigências de reprodução da sociedade burguesa. 
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