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RESUMO 
 
Este trabalho resenha as principais contribuições de 
Poulantzas acerca do Estado. Para o autor existem distintos 
tipos de Estado correspondentes ao modo de produção 
predominante em cada momento histórico. Refletiremos acerca 
do Estado capitalista, evidenciando suas principais 
características: unidade do poder político institucionalizado e a 
autonomia relativa, relacionando-as as estruturas das relações 
de produção e a luta de classes, com o objetivo de 
compreender com essas relações se acomodam, articulam e 
atravessam o Estado. Da revisão bibliográfica se abstraiu que, 
o imbricamento disfarçável entre as dimensões econômica e 
política (re)produz e mascara a dominação de classe 
incrustada no Estado. 
 
Palavras-chave: Estado. Unidade Política. Autonomia Relativa. 
Dominação de Classe. 

 
 

ABSTRACT 
 
This work reviews the main contributions of Poulantzas about 
the state. For the author there are different types of state 
corresponding to the predominant mode of production in each 
historical moment. We reflect on the capitalist state, showing its 
main characteristics: institutionalized political power unit and 
the relative autonomy, relating them to the structures of 
production relations and the class struggle, with the goal of 
understanding with these relationships are accomodating, 
articulate and cross the State. From the literature review is 
abstracted that the disfarçável overlapping between the 
economic and political (re) produces and masks inlaid class rule 
in the state. 
 
Keywords: State. Policy Unit. Relative autonomy. Class 
domination. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Neste trabalho refletimos acerca do Estado, tomando como referência as 

formulações de Nicos Poulantzas (1971, 1972, 1978, 1985). Esse autor sustenta que, o 

Estado expressa o modo de produção predominante em determinados momentos históricos. 

Nesse sentido, Poulantzas (1971) identifica quatro tipos de estado: despótico, escravista, 

feudal e capitalista. Para o que importa nesse estudo, trataremos acerca do Estado 

capitalista. 

Pensar sobre o Estado capitalista remete a compreendê-lo, numa primeira 

aproximação, como uma instância relacional expressa, sobretudo, nas dimensões político-

jurídica e econômica, notadamente nas relações que esse Estado estabelece com as 

estruturas das relações de produção e com o campo da luta de classes. 

 A consideração anterior suscita algumas perguntas de partida: quais são os traços 

constitutivos do Estado capitalista? Como o Estado capitalista escamoteia a dominação de 

classe? Tais indagações se desdobram em uma intencionalidade manifesta em 

compreender como o Estado capitalista, ao se relacionar com as estruturas das relações de 

produção e com as lutas de classe, (re) produz e escamoteia a dominação da classe 

burguesa sobre a classe trabalhadora?  

 As respostas às indagações precedentes, assim como o alcance do objetivo 

pretendido vinculam-se, de certa forma, ao seguinte pressuposto: o Estado capitalista cria e 

utiliza mecanismos que, simultaneamente mascaram as contradições do modo de produção 

capitalista e à dominação de classe. Tal suposição ampara-se no aporte teórico de 

Poulantzas, principalmente sobre a explicação do efeito de isolamento nas relações de 

produção, cujos desdobramentos engendram sua autonomia relativa, na configuração da 

unidade do Estado, a nível político, conforme exporemos no desenvolvimento desse 

trabalho, no próximo tópico.  

Posteriormente esboçaremos as considerações finais evidenciando como o estudo 

lança luz para desmistificar o imbricamento disfarçável entre as dimensões econômica e 

política que constituem o cerne do Estado capitalista possibilitando-lhe apresentar-se como 

representando a vontade geral da nação e, assim, manter a autonomia relativa, a unidade 

política e encobrir a dominação de classe. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

 Refletir acerca do Estado capitalista remete conhecer suas características 

fundamentais, tipos, formas de estado, formas de regime, papel, funções, entre outros 
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aspectos. Para Poulantzas (1971) os traços distintivos do Estado capitalista parecem 

consistir: 

 
na ausência da determinação de sujeitos (fixados nesse estado como 
indivíduos, cidadãos, pessoas políticas) enquanto agentes de produção e na 
ausência de dominação política de classe nas instituições. Este Estado 
apresenta-se como Estado popular de classe. As suas instituições estão 
organizadas em torno dos princípios de liberdade e de igualdade dos 
indivíduos. A legitimidade deste Estado está fundada [...] no conjunto dos 
indivíduos-cidadãos formalmente livres e iguais, na soberania popular e na 
responsabilidade laica do Estado para com o povo. O “povo” é eregido em 
princípio de determinação do Estado, [...] enquanto massa de indivíduos-
cidadãos, cujo modo de participação na comunidade política nacional se 
manifesta no sufrágio universal, expressão da “vontade geral”. O sistema 
jurídico moderno [...] reveste um caráter “normativo”, expresso num conjunto 
de leis sistematizadas a partir dos princípios de liberdade e igualdade. O 
Estado capitalista moderno apresenta-se como encarnando o interesse 
geral de toda a sociedade, como substancializando a vontade desse “corpo 

político” que seria a “nação” (POULANTZAS, 1971, p.133). 

 
 

 As características precedentes são vinculadas ao conceito de Estado capitalista com 

base nas relações desse Estado com as estruturas das relações de produção e com o 

campo da luta de classes, de forma a possibilitar sua compreensão e a desmistificar a 

dominação de classe que o permeia. Nesse sentido, abordaremos aspectos centrais que 

subsidiam e constituem a formulação apresentada. 

 Em se tratando das relações do Estado capitalista com as estruturas das relações de 

produção, o autor de Poder Político e Classes Sociais destaca dois argumentos: o Estado 

capitalista como instância regional do modo de produção capitalista e a relação entre a 

superestrutura jurídico-política do Estado e a estrutura das relações de produção. 

 Ao situar o Estado capitalista como instância regional do modo de produção 

capitalista emerge uma das suas características, isto é, a autonomia relativa do Estado em 

relação ao econômico. Esta autonomia reporta-se à separação entre o produtor direto e os 

meios de produção e à combinação da relação do processo de trabalho e da relação de 

propriedade, que regula e distribui os lugares específicos do econômico e do político e 

impõe os limites de intervenção de uma das estruturas na outra.  

 A relação entre a superestrutura jurídico-política do Estado e a estrutura das relações 

de produção é evidenciada no exercício do direito na sociedade capitalista, notadamente na 

formalização do contrato de compra e venda da força de trabalho o qual expõe a separação 

entre o produtor direto e os meios de produção, originária da estrutura do processo de 

produção capitalista, cuja natureza (re)produz, dissimuladamente, a contradição entre a 

socialização das forças produtivas e a apropriação privada dos meios de produção.  
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Nessa relação, os agentes de produção são identificados de formas distintas. Na 

superestrutura como “indivíduos”, sujeitos jurídicos-político, na estrutura como suportes do 

processo de trabalho. Tal distinção sinaliza para possíveis rebatimentos na relação do 

Estado com a luta econômica de classe, com a luta política e com as relações sociais 

econômicas, manifesto, sobretudo, em ocultar aos agentes da produção as suas relações 

como relações de classe, o qual é nomeado de efeito de isolamento.  

 As relações sociais vividas pelos agentes de produção na qualidade de suportes na 

luta econômica se exprimem através de fracionamento e atomização. Contudo, na luta 

política tende a apresentar um caráter de unidade de classe. Assim, o Estado em suas 

relações sociais na luta econômica e na luta política expõe dupla função: isolamento e 

unidade. Isolamento dos agentes de produção nas relações sociais econômicas e unidade 

de agentes de produção na luta política, embora fracionados e atomizados, sob efeito de 

relações isoladas.  

 Comporta realçar que o efeito de isolamento apresenta amplo alcance e 

desdobramentos, principalmente ao viabilizar a coexistência de proprietários capitalistas (da 

força de trabalho e dos meios de produção) e de certas classes sociais de outros modos de 

produção não dominantes na formação capitalista e, ao possibilitar que o Estado se mostre 

multifacetado, conforme se pode evidenciar na citação abaixo:  

 

O Estado apresenta-se constantemente como a unidade propriamente 
política de uma luta econômica, a qual manifesta, na sua natureza, esse 
isolamento. Apresenta-se como representativo do “interesse geral” de 
interesses econômicos concorrentes e divergentes que ocultam aos agentes 
[...] o seu caráter de classe. Por via de consequência direta, e por 
intermédio de todo um funcionamento complexo do ideológico, o Estado 
capitalista oculta sistematicamente, ao nível de suas instituições políticas, o 
seu caráter político de classe: trata-se no sentido mais autêntico, de um 
Estado popular-nacional-de-classe. Este Estado apresenta-se como a 
encarnação da vontade popular do povo-nação, sendo o povo-nação 
institucionalmente fixado como conjunto de “cidadãos”, indivíduos, cuja 
unidade o Estado capitalista representa (POULANTZAS, 1971, p.145). 

 

 Segundo Poulantzas (1971) há uma variedade de tipos de Estado, conforme 

identificados anteriormente. Delimitá-los requer correlacioná-los aos diversos modos de 

produção, identificando em cada um, como se configura a função geral do Estado como 

fator de coesão da unidade de uma formação. Importa também estabelecer as relações 

entre tipos de Estado e formas de Estado. Isso remete a problematizar: em que medida é 

possível distinguir entre diversas formas de Estado em um mesmo tipo de Estado? Para 

responder a esta indagação urge construir uma tipologia de formas de Estado que permita 

apreendê-las e localizá-las nas relações entre as instâncias de produção e o campo de luta 

de classe de uma formação social, como também apresentá-las como formas de um mesmo 
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tipo de Estado, mas que permita diferenciar as formas de Estado a partir de modificações 

das relações constitutivas desse tipo de Estado e que essas modificações não atinjam a 

matriz das relações, mas constituam formas diferenciadas dessas relações. 

 Admitindo que o tipo de Estado capitalista detenha alguma autonomia das estruturas 

econômicas e políticas, refletida na autonomia do Estado e nas relações sociais, as formas 

deste tipo de Estado deverão ser consideradas segundo uma modificação da relação entre o 

Estado e essas relações. Essas formas de Estado serão apreendidas segundo o grau e as 

formas desta autonomia.  

 Assim, as relações entre o econômico e o político são refletidas nas diferentes 

formas de Estado, ou seja, as formas de Estado de uma formação social são caracterizadas 

pelas relações entre o político e o econômico. À medida que essas relações mudam, 

mudam também as formas de Estado. Essa modificação além de diferenciar as formas de 

Estado se estende para as diversas formas de intervenção do Estado. 

 As diversas formas de Estado podem apresentar-se sobre diferentes formas de 

regime. Essas diferenças entre formas de regime não podem referir-se diretamente à 

periodização duma formação social. Periodização entendida como um conjunto de 

instâncias do nível político relativamente autônomo. Os regimes políticos apresentam-se 

aqui como variáveis no interior dos limites fixados pela forma de Estado de um estágio 

típico. 

  As funções do Estado são entendidas por Poulantzas (1971, p.7) como 

“modalidades particulares do papel globalmente político do Estado estão sobredeterminadas 

pelas - e condensadas na – função política”. No seu papel de coesão da unidade de uma 

formação, o Estado comporta as funções política, econômica e ideológica.  

 Na sua função política, o Estado capitalista age de forma diametralmente oposta em 

relação às classes. Em se tratando das classes dominadas sua função é impedir que ela se  

organize politicamente. Isto porque desmistificaria o efeito de isolamento presente nas 

relações sociais econômicas dessa formação social e o caráter de unidade do povo-nação 

com que se apresenta. Assim, oculta o seu caráter de classe as classes dominadas e a 

exclui das suas instituições.  A respeito das classes dominantes, sua função é contribuir com 

sua organização política, na anulação do seu isolamento econômico e na sua introdução 

nos quadros do Estado. 

 Em sua função econômica o Estado capitalista também procede diferentemente em 

relação às classes dominantes e dominadas. Com às classes dominantes representa 

indiretamente os seus interesses econômicos e diretamente os seus interesses políticos. Em 

se tratando das classes dominadas permite certos interesses econômicos, desde que 
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sintonizados com a dominação hegemônica, ou, eventualmente, contrários a eles, mas, a 

curto prazo.   

 Tal concessão às classes dominadas explica-se por vários motivos: a própria 

estrutura desse Estado (autonomia das instâncias) permite a sua mobilidade em torno desse 

interesse em relação às classes dominantes e dominadas; a luta política é uma 

possibilidade nos limites e direção hegemônica por ele fixado; é uma imposição das classes 

dominadas decorrente da luta política, desde que sua  efetivação não se constitua ameaça 

aos interesses políticos da classe dominante. Enquanto a desordem política das classes 

dominadas inscreve-se como requisito básico a promoção da hegemonia das classes 

dominantes. 

 Na concepção marxista, a função da ideologia é “ocultar as contradições reais, 

reconstituir, num plano imaginário, um discurso relativamente coerente que serve de 

horizonte ao “vivido” dos agentes, moldando as suas representações nas relações reais e 

inserindo-as na unidade das relações de uma formação” (POULANTZAS, 1971, p.32 II 

volume).  

 Na formação capitalista é possível identificar uma variedade de ideologias, as quais 

correspondem as diferentes classes. A esse respeito, a ideologia dominante caracteriza-se 

por abarcar a totalidade desta formação, e refletir, através dos aspectos de inversão e 

ocultação, a articulação das instâncias que constituem a unidade dessa formação. 

 Articular a ideologia dominante com a classe politicamente dominante remete a 

constituição do ideológico, ou seja, do lugar que esta ou aquela ideologia, enquanto 

instância regional ocupa na unidade da estrutura, cujo efeito, no campo da luta de classes, 

manifesta-se na dominação desta ou daquela classe.  

 Assim, o papel político da ideologia burguesa,  

 

consiste no fato de tentar impor, ao conjunto da sociedade, um “modo de 
vida” através do qual o Estado será vivido como representante do “interesse 
geral” da sociedade” [...] esconder a dominação de classe[...] justificar os 
interesses econômicos diretos das classes dominantes, mas sobretudo em 
pressupor, compor ou impor a representação de uma “igualdade” entre 
“indivíduos privados (POULANTZAS, 1971, p.41-42). 

 

 Como se pode observar, a ideologia burguesa tem duplo papel: máscara e coesão 

que convergem para a manutenção da estrutura da formação capitalista, ou seja, a 

dominação e a exploração de classe, que traz no seu bojo contradições. A suposta 

igualdade do indivíduo privado parece dissipar-se ante o caráter de classe do Estado e da 

inexistência de limites de direito e de princípios sobre as intervenções do Estado na esfera 

do econômico ou do ideológico, quando esses são fixados pela própria estrutura do Estado. 
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 Entre as particularidades originadas da estrutura do Estado capitalista e das suas 

relações, na luta política, com as classes e frações de classe dominante, emerge o bloco no 

poder. Esse, de acordo com Poulantzas (1971), expressa uma unidade contraditória quando 

uma classe ou fração de classe se torna hegemônica, constituindo-se o elemento 

dominante. Nesse cenário, o poder político não é repartido igualmente entre as frações de 

classes que o formam.  

 A classe ou fração hegemônica polariza os interesses das demais classes e frações 

do bloco no poder, metamorfoseia os seus interesses econômicos em interesses políticos e 

os apresenta como representando o interesse geral das classes e frações do bloco no 

poder. Sob esse molde se estabelece, a nível político, a relação do Estado com as classes e 

frações dominantes. 

 Não obstante, esse processo de transmutação de interesses se efetiva na cena 

política, entendida como o espaço onde é possível aludir vários desfasamentos entre 

interesses e práticas políticas de um lado e a representação política, os partidos políticos do 

outro lado. Como espaço dos partidos políticos, a cena política encontra-se frequentemente 

desfasada em relação às práticas políticas e aos interesses políticos das classes.  

 Esse entendimento articulado ao do bloco no poder possibilita indicar os limites das 

práticas políticas das classes dominantes e da cena política, como também elucidar as 

ligações das classes dominantes subjacentes com as relações entre os partidos na cena 

política, relações de classe frequentemente ocultas pelas inúmeras variáveis das relações 

partidárias. 

 Retomando as principais características do Estado capitalista examinaremos a seguir 

a unidade do poder político institucionalizado, considerando sua relação com a luta de 

classes, com as classes dominantes, as formas de Estado e as formas de regime.     

 A unidade do poder político institucionalizado corresponde ao poder das classes ou 

frações dominantes. Entretanto, o Estado capitalista não se apresenta como representante 

da classe ou frações dominantes, mas como representante do “povo-nação”. Tal desfaçatez 

é possível dada à própria estrutura do Estado que possibilita a autonomia das estruturas do 

econômico e do político, cujos reflexos se manifestam na relação entre Estado e luta 

econômica de classe e, entre o Estado e as classes politicamente dominantes.  

 Na constituição e manutenção da unidade do poder político institucionalizado, o 

Estado assume papel relevante na organização política das classes ou frações dominantes. 

Isto porque a burguesia em virtude de sua constituição e do seu papel na luta de classes 

parece incapaz de alavancar sua hegemonia por meio dos partidos políticos que a 

representa, em decorrência da ausência de unidade interna. 
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  A dificuldade das classes dominantes em realizar a unidade interna reside e se 

manifesta por inúmeras razões, entre outras, destacam-se: as lutas que trava entre as 

frações dominantes e com as classes dominadas, a coexistência, na formação capitalista, 

de outras classes sociais, a luta política organizada da classe operária, o sufrágio universal 

que oportuniza a todas as classes da sociedade a participação na disputa política eleitoral. 

 A unidade do poder político também se deixa entrever com uma leitura mais atenta 

da chamada separação dos poderes executivo e legislativo, a partir da dominância de um 

desses poderes sobre o outro. O poder dominante constitui a unidade do Estado.  

 A distinção entre o legislativo e o executivo corresponde à relação entre as forças 

políticas e as diferenças no funcionamento das instituições do Estado. Tal distinção 

pressupõe a unidade do poder político institucionalizado, uma vez que essa separação não 

significa repartição de poderes, ela foi instituída em razão das relações complexas entre as 

classes e frações de classes dominantes e para que essas classes influenciem esses 

poderes, neles se insiram, alargando, destarte, sua participação política institucionalizada, 

ampliando o raio de dominância da classe hegemônica. 

 Todavia, a relação entre o executivo e o legislativo oportuniza a análise das distintas 

formas de Estado, dos graus de unidade e de autonomia relativa que o caracteriza, 

evidencia “a variações de articulações do econômico e do político, as transformações das 

funções do Estado, a deslocamentos de dominância entre as funções, a diferenciações das 

formas de intervenção do político no econômico e do econômico no político” 

(POULANTZAS, 1971). 

 Na relação entre o Estado e a luta econômica de classe, a predominância do 

executivo ou do legislativo corresponde as diferenciações das formas de legitimidade do 

Estado capitalista e dos processos ideológicos por meio dos quais o Estado se apresenta 

como representante da unidade “povo-nação”. Se nas relações com o Estado capitalista 

predomina o legislativo, a legitimidade tende a confundir-se com legalidade. Diferentemente 

da legalidade do executivo que se exprime por meio da diminuição de publicidade 

parlamentar; personificação do chefe, obliteração dos partidos políticos e manipulação da 

opinião pública pelo aparelho do Estado (POULANTZAS, 1971). 

 A unidade do Estado capitalista ante a diferenciação entre o legislativo e o executivo 

manifesta-se concentrada, pois reúne a unidade do “povo-nação” e a unidade do bloco no 

poder, reflete a legitimidade política e a organização da fração hegemônica, 

respectivamente.      

 Pensar a unidade do poder político e a autonomia relativa do Estado em relação às 

classes e frações dominantes supõe conjugar formas de Estado e formas de regime 
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vinculando-as as modalidades de representação partidária e as formas de organização 

política do bloco no poder.  

 Na obra “O Estado, o Poder, o Socialismo”, Poulantzas se refere ao Estado como um 

aparelho especial que possui uma ossatura material própria, que não se reduz às relações 

de dominação política, embora elas lhes sejam inerentes, concentra várias formas de poder, 

mas o poder não se reduz ao Estado e o ultrapassa. 

 Ao lado do poder político e do poder ideológico, o autor acrescenta os poderes de 

classe emanados das relações de produção e das ligações que as compõem (propriedade e 

posse), ou seja, a localização dos agentes nos processos de exploração e dominação 

inerentes a essas relações.  

 Como uma das expressões de poder, os poderes de classe não se reduzem ao 

Estado, transcendem seus aparelhos – neste caso, espraiam-se em unidades de produção - 

embora neles detenha primazia. Isso não significa que o Estado tenha um papel secundário 

no poder, pelo contrário tem um papel na (re) produção dos poderes de classe, na luta de 

classe, nas relações de produção. Isto porque o Estado intervém em todas as relações de 

poder visando lhes consignar uma pertinência de classe e assim, inseri-las na trama dos 

poderes de classe. 

 O autor, com base em proposições marxistas, distingue o poder político do poder de 

classe, destaca a importância e o lugar que ambos ocupam no Estado e em suas relações, 

observemos em suas próprias palavras: 

 

a) O poder de classe é a base fundamental do poder em uma formação 
social dividida em classes cujo motor é a luta e classes; 
b) O poder político, embora fundamentado no poder econômico e nas 
relações de exploração, é primordial na medida em que sua transformação 
condiciona toda modificação essencial dos outros campos do poder, embora 
essa modificação não baste; 
c) O poder político no modo de produção capitalista ocupa campo e lugar 
específicos em relação a outros campos do poder; 
d) Este poder concentra-se e materializa-se por excelência no Estado, lugar 
central do exercício do poder político (POULANTZAS, 1985, p. 50-51). 
 

 

 Poulantzas (Op. cit) retoma a temática do Estado e discorre acerca dos papéis do 

Estado evidenciado na organização e unificação da burguesia, destaca nesse processo, a 

imprescindibilidade da sua autonomia relativa em relação ao bloco no poder. Argumenta que 

elas resultam de sua estrutura condensada de uma relação de forças, do lugar da classe ou 

fração hegemônica sobre as outras classes ou frações no bloco do poder.  

 No rastro desse raciocínio, Poulantzas conceitua o Estado capitalista como “a 

condensação de uma relação de forças entre as classes e frações de classe” (Op. cit, 1985, 

p. 147). Tal compreensão leva a supor que o Estado comporta contradições de classe, não 
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é um bloco monolítico, mas atravessado por fissuras resultantes das fragmentações das 

classes dominantes e das lutas populares contra os interesses políticos que ele representa.  

 Ademais, a inserção das classes no Estado é distinta. As classes e frações 

dominantes se inserem mediante os aparelhos do Estado ou setores, enquanto que as 

classes populares se constituem focos de oposição ao poder das classes dominantes sem, 

contudo, modificar o núcleo desse Estado, embora inscrevam-se como condição necessária, 

mas não suficiente para sua transformação. Contudo, as lutas dos dominados nem sempre 

se travam tendo como principal foco o Estado e o poder, “as lutas estão inscritas no campo 

estratégico dos dispositivos e aparelhos de poder”. 

 Sublinha que as contradições entre as classes sociais podem variar, assim como 

suas atitudes políticas manifestas no interior do aparelho do Estado mediante as divisões 

das “pessoas do Estado” (burocracias estatais, administrativa, jurídica, militar, policial). 

Essas refletem o lugar de classe relacionado à posição na divisão social do trabalho, 

espelham a relação de forças e as reivindicações correlatas as diferentes categorias sociais. 

 Se de um lado o pessoal do Estado, em geral, está a serviço da fração hegemônica. 

Por outro, os escalões intermediários e subalternos do pessoal do Estado, em geral, são 

constituídos pelas massas populares que, entram em luta com as classes dominantes. De 

maneira indireta, são as lutas populares o substrato que permite regular a unidade do 

pessoal do Estado, ao lado da ideologia dominante que o Estado reproduz e difunde. 

Convém ressaltar ainda com base em Poulantzas (1985, p.179) que, essa ideologia é 

muitas vezes entendida por amplas camadas do pessoal do Estado “como o que lhes 

compete no estabelecimento da justiça e da igualdade de chances entre os cidadãos, no 

restabelecimento de um equilíbrio em favor dos “fracos”. 

 Em se tratando do poder político, cujo aporte principal é o Estado, o raciocínio é o 

mesmo traçado anteriormente, “o Estado é o lugar de organização estratégica da classe 

dominante em sua relação com as classes dominadas. É um lugar e um centro de exercício 

de poder, mas que não possui poder próprio” (POULANTZAS, 1985, p.169). 

 Em se tratando da função econômica do Estado, o autor amplia sua análise inserindo 

a intervenção do Estado nas esferas da circulação e de consumo agrega uma série de 

domínios (qualificação da força de trabalho, urbanismo, transporte, saúde, meio-ambiente, 

entre outros). O consumo coletivo, via salário indireto, contribui para a reprodução da força 

de trabalho e concomitantemente para a reprodução da mais-valia decorrente da 

produtividade do trabalho. Com efeito, o Estado se expande e se modifica, penetrando cada 

vez mais no núcleo de reprodução do capital, modificando simultaneamente o processo de 

reprodução e valorização do capital.  
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 Essa expansão do Estado na economia está longe de significar ampliação do seu 

poder nessa dimensão, pelo contrário, revela sua dependência ao processo de acumulação, 

que só se traduz no Estado quando articulado e inserido ao conjunto de sua política, 

especialmente entre aquelas mais diretamente ligadas as necessidades de acumulação e as 

que visam pela realização de compromissos instáveis, a organização do consentimento das 

classes dominadas.  

 Contudo, a função econômica do Estado comporta limites, sintonizados com as fases 

do capitalismo, as relações entre as classes, as relações de produção e as formas de 

Estado. Por conseguinte, reduz os recursos materiais que o Estado disponibilizaria em suas 

intervenções e poderá remeter a crises econômicas, que podem desencadear crises 

políticas.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As obras referenciadas nesse artigo explicitam o acúmulo teórico de Poulantzas 

acerca do Estado capitalista. Numa primeira aproximação, esse tipo de Estado é apreendido 

como um campo relacional entre estruturas das relações de produção e o campo da luta de 

classes. Nessa articulação, o Estado caracteriza-se por meio da autonomia relativa, da 

unidade do poder político institucionalizado e da dominação de classe, suscita formas e 

regimes de Estado cujas funções são “sobredeterminadas pelas - e condensadas na – 

função política”. 

Autonomia relativa do Estado engendrada da relação entre o econômico e o político, 

possibilita sua mobilidade em torno de interesses divergentes e contraditórios de classe. 

Nesse processo, o Estado na sua função econômica, em se tratando das classes 

dominadas, na relação de produção, orienta-se pelo efeito do isolamento, isto é, oculta aos 

agentes da produção as suas relações, como relações de classe; viabiliza o alcance de 

certos interesses econômicos, contanto que, condicionados à dominação hegemônica. 

Quanto às classes dominantes representa indiretamente os seus interesses econômicos.  

A unidade do poder político institucionalizado construída por meio da personificação 

do Estado como representante, disfarçável, do interesse geral da nação. Para tanto, 

manipula vários dispositivos: a ideologia burguesa; oculta seu papel de representante dos 

interesses políticos e de organizador do bloco no poder, constituído pela fração de classe 

hegemônica; distribui o poder político entre o executivo e o legislativo, alargando a 

participação de classes e frações de classes dominantes. Quanto à classe dominada o 

Estado se encarrega de fragmentá-la, desorganizá-la, fazendo-a, muitas vezes, desvanecer 

da luta política e, destarte mantém a unidade política, a dominação de classe. 
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O Estado capitalista configura-se como um estado de classe, perpassado por 

relações de dominação. Entretanto, mascara essa condição ao se travestir de neutralidade 

ou se autoproclamar como “representante geral da nação”, e, com isso, adquire sua unidade 

própria e, reciprocamente, sua perpetuação e a das classes ou frações de classes de quem 

representa os interesses políticos. 

Na obra intitulada “O Estado, o poder, o socialismo” Poulantzas (1985) introduz e 

amplia o entendimento do Estado como “condensação de uma relação de forças entre as 

classes e frações de classe”. Compreende-o como principal aporte do poder político, mas 

esse poder não se reduz a ele; introduz os poderes de classes e alarga as funções 

econômicas do Estado nas esferas de circulação e do consumo, sobretudo consumo 

coletivo. Assevera que tal expansão não significa ampliação de poder, pelo contrário 

significa dependência ao processo de acumulação. 

Portanto, a teoria do Estado capitalista formulada por Poulantzas contribui para 

refutar equívocos, mitos que acompanharam outras teorias sobre o Estado, possibilita 

desvelar os embricamentos entre o econômico e o político, expõe subsídios para a 

compreensão de que o Estado não se reduz às relações de dominação política, embora dela 

não se afaste.  
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