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RESUMO 
 
Neste trabalho objetiva-se refletir sobre a função de 
complementaridade desenvolvida pelo Estado moderno 
mediante a relação capital/trabalho no interior do sistema 
sociometabólico do capital, no que se refere à intervenção 
corretiva sobre os processos socioeconômicos. Partindo do 
entendimento de que o Estado exerce um papel complementar 
e indissociável sobre a reprodução da base material desse 
sistema. 
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ABSTRACT 
 
This work aims to reflect on the complementary function 
developed by the modern state through the capital / labor within 
the sociometabólico system of capital, with regard to corrective 
action on socio-economic processes. Based on the 
understanding that the state plays a complementary and 
integral role in the reproduction of the material basis of this 
system. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No texto que se segue, procuramos, trazer algumas reflexões iniciais sobre o tema, 

baseando-se em análises de pensadores como Marx, Engels, Mészáros e outros que 

subsidiaram a construção desse trabalho, com base em algumas conexões fundamentais 

que se estabelecem no movimento de constituição e consolidação do Estado moderno no 

processo reprodutivo socioeconômico do sistema do capital. 

O primeiro item tratará sobre os aspectos gerais acerca da formação do Estado 

moderno no interior da ordem sociometabólica do capital, em que, no universo da ontologia 

marxiana, torna-se possível afirmar que o Estado responde a uma necessidade histórica e 

social posta pela emergência das sociedades de classes. Nascido dessas sociedades, mas 

especificamente das estruturas do sistema feudal, o Estado é um atributo legalmente 

instituído na vida social que tem por base assegurar à relação de controle sobre a estrutura 

hierárquica do trabalho e a propriedade privada, através do ajustamento das relações 

sociais dentro dos limites da sociedade operante. 

O segundo item, tratará da função complementadora desempenhada pelo Estado 

moderno na relação capital-trabalho, em que o Estado, nos marcos da sociabilidade 

burguesa, opera sobre as necessidades reprodutivas do sistema do capital mediante uma 

ação corretiva compatível com os limites estruturais que lhes são imanentes. Trata-se de 

explicar aqui, a relação de complementaridade exercida pelo Estado nos marcos do sistema 

sociorreprodutivo do capital, por este, ser o complemento ideal as determinações internas 

desse sistema antagonisticamente estruturado. 

Assim, procura-se analisar o surgimento do Estado concomitantemente com o 

desenvolvimento das forças produtivas, e mediante a relação de exploração do trabalho 

excedente, estruturado sobre a base material das sociedades classes, elementos 

fundamentais para o entendimento do papel complementador do Estado a ordem social 

capitalista. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 



 

 

                  

2.1 Aspectos gerais acerca da formação do Estado no interior da ordem 

sociometabólica do capital 

 

A análise aqui proposta sobre o desenvolvimento do Estado moderno busca 

recuperar a sua necessidade histórica, entendendo que este ao ser materializado na ordem 

sociometabólica do capital assume uma função historicamente determinada, enquanto 

instância de dominação (como “estrutura hierárquica de comando político”) e legitimação do 

poder material exercido pelo sistema do capital sobre a ordem social vigente. Uma ordem 

social estruturada em classes sociais inconciliáveis em seus interesses fundamentais. 

Na sociedade, a luta de classes se instaura, quando esta tendo produzido mais que 

o necessário para sobreviver, na forma de excedente econômico, dadas as condições 

históricas gerais, passou a ser apropriada por um grupo específico da sociedade enquanto 

propriedade privada. Em que, tal apropriação, provocou uma cisão entre os interesses 

singulares e os interesses comunitários. O caráter contraditório e irreconciliável desse 

conflito que resultou no aparecimento das classes sociais, e assim, faz surgir o Estado 

enquanto seu produto necessário e histórico. 

O Estado, assim, vem para atender a essa “completa „ausência‟ ou „falta‟ de coesão 

básica” dos antagonismos socioeconômicos constitutivos do capital, pois se abandonados 

ao seu “rumo disruptivo” e em concordância com sua “determinação estrutural centrífuga” 

(MÉSZÁROS, 2011, p. 123), não teria condições objetivas para se consolidar como sistema 

totalizador e global. Este poder político, portanto, nasceu direto e fundamentalmente dos 

interesses inconciliáveis das classes sociais via a apropriação privativa dos bens, que se 

desenvolveram no interior da produção material das sociedades antigas (ENGELS, 1997, p. 

190). 

Assim, nascido da sociedade de classes, o Estado moderno, cumpre uma exigência 

absoluta que visa assegurar e proteger constantemente a produtividade do sistema do 

capital. Em que, constata-se historicamente que “o capital chegou à dominância no reino da 

produção material paralelamente ao desenvolvimento das práticas políticas totalizadoras 

que dão formas ao Estado moderno” (MÉSZÁROS, 2011, p. 106). Sua ação corretiva se 

materializa enquanto estrutura de comando político totalizador pertencente à sociabilidade 

burguesa. 

Tomado o lugar do princípio que estruturava o sistema reprodutivo feudal, “as 

novas condições materiais, deram origem a novas relações sociais; e, em função destas, 



 

 

                  

desenvolveu-se uma nova filosofia para permitir uma justificação racional do novo mundo 

que assim nascera” (LASKI, 1973, p. 09). Essas novas ideias foram disseminadas no ciclo 

das chamadas revoluções burguesas, entre os séculos XVII e XVIII, momento em que, 

dentre outras coisas, a classe burguesa em ascensão tendo se desenvolvido 

economicamente aspirava, a tomada do poder político, e assim, a instauração de outra 

forma de organização social (a capitalista), em que, posteriormente, isto significaria a 

posição de classe economicamente e politicamente dominante na sociedade. 

A burguesia lutou para instituir o seu poder, no Estado. Dedicou-se, então, “em 

capturar o Estado porque, desse modo, [ela teria] em suas mãos, finalmente, o supremo 

poder coercivo da sociedade e [poderia] usá-lo, conscientemente, para os seus próprios 

fins” (LASKI, 1973, p. 18). A maior expressão dessa captura do poder político ocorreu na 

França de 1789, quando “a propriedade feudal foi sacrificada para que se salvasse a 

propriedade burguesa” (ENGELS, 1997, p. 127), ao dissolver a antiga sociedade nos seus 

elementos mais simples e proclamar a liberdade econômica, a burguesia, instaura o 

capitalismo e teve como um dos momentos fundamentais desse processo a formação do 

Estado moderno como parte integrante da materialidade do sistema do capital. 

Pois, o desejo de concentrar o poder político em suas mãos, fez com que esta 

classe reunisse todas as condições necessárias, resultantes, segundo Soboul, do 

“coroamento de uma longa evolução econômica e social que fez da burguesia a senhora do 

mundo” (1981, p. 09). Para coloca-se como a classe representante universal dos interesses 

de todos, para tanto, a burguesia dissemina a proposta de projeto de sociedade globalizada, 

uniram-se a ela aqueles que, revoltados com a nobreza e a sociedade feudal em ruptura, 

aspiravam alcançar uma sociedade mais igualitária, em que todos fossem iguais por lei. 

Todavia, ao concretizar a sua dominação política, verifica-se que sua representação 

universal de classe consista apenas num processo de alienação da totalidade social, 

impossível de ser concretizada mediante a sua própria natureza classista.  

O que estava aparentemente posto para todo o povo manifesta-se, no seu 

funcionamento prático, conforme os interesses de dominação dessa classe. Em que, a 

burguesia reservara para si os valores da Revolução Francesa de 1789, excluindo as 

massas populares da divisão da riqueza social. Nesse sentido, a forma de Estado por ela 

edificada é, “a organização que a sociedade burguesa a si própria deu para manter de pé as 

contradições exteriores gerais do modo de produção capitalista”, (ENGELS, 1974, p. 93) 

logo, o Estado moderno, “seja qual for a sua forma, é uma máquina essencialmente 

capitalista” (Idem), uma instituição social criada para sustentar as suas condições gerais de 

produção, que oprimisse pela força a classe explorada e a mantivesse as condições de 

repressão determinadas pelo modo de organização da sociedade vigente. 



 

 

                  

Nos termos da sociabilidade capitalista, o Estado, ao ajustar as contradições 

imanentes da base material do capital, opera de modo a proclamar todos os homens como 

livres e iguais. Todos eles são sujeitos com os mesmo direitos e regidos pelas mesmas leis, 

resultando desse processo mistificador, a dissociação da sua condição de classe. Apesar 

das diferenças estruturais que opõem e confrontam a relação capital e trabalho, diante do 

Estado, tanto o capitalista, proprietário dos meios e da produção do capital, quanto o 

trabalhador, proprietário apenas da sua força de trabalho, são juridicamente iguais perante a 

sua condição de cidadãos. 

Logo que, materializado o novo modo de dominação de classe, também surgiu uma 

fragmentação da posição social do trabalhador. Um movimento histórico, “que transforma os 

produtores em trabalhadores assalariados” (MARX, 1996, p. 341), os servos medievais, por 

um lado, convertem-se em indivíduos do mercado; e por outro lado, no âmbito político e 

coletivo, como cidadão. Sob esse aspecto, da teoria burguesa “a sociedade é vista como 

uma massa de cidadãos individuais e, assim, a administração pública se reduziria a 

administrar a estes cidadãos de maneira justa e eficiente”, porém, essa dita igualdade, 

expressa no conceito de cidadania “oculta esse antagonismo (a luta de classes) que é a 

única base para a transição há uma sociedade na qual desapareça da realidade as 

desigualdades e os antagonismos, e não só da mente dos ricos e dos poderosos” 

(HOLLOWAY, 1982, p. 26-27). 

Sobre o Estado moderno, Marx (2010, p. 47-58), demonstra claramente a sua 

incapacidade de entender a raiz dos males sociais inerentes à lógica reprodutiva do capital. 

Conforme o autor o fundamento desses problemas é uma manifestação advinda da natureza 

da sociedade burguesa, e da sua estrutura de Estado, ora tidos como “um defeito de 

administração e de assistência”, ora como responsabilidade dos indivíduos singulares por 

sua condição de pobreza. Onde, entendemos que, a explicação do pauperismo na 

sociedade atual revela-se na concentração crescente do capital versus a ampliação 

significativa da miséria do trabalhador, justificada em leis da natureza, pois “o Estado jamais 

encontrará no [próprio] „Estado e na organização da sociedade‟ o fundamento dos males 

sociais” resultantes de sua natureza irreconciliável. 

Nesse sentido, 

O Estado e a organização da sociedade não são do ponto de vista político, duas 
coisas diferentes. O Estado é o ordenamento da sociedade. Quando o Estado 
admite a existência de problemas sociais procura-os 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. (MARX, 2010, p. 59). 

 



 

 

                  

É dessa impossibilidade de compreender as bases dos problemas sociais que 

decorre a natureza paliativa da intervenção estatal, como expressão da sua incapacidade de 

responder, no sentido de eliminar, os males sociais. Pois, respondê-los, representaria a 

superação das estruturas vitais que sustenta a base material dos antagonismos imperantes 

no âmbito da sociedade burguesa. De fato, para Marx (2010, p. 60), a ação do Estado não 

corresponde à eliminação dos males sociais, mas, resulta no ajustamento corretivo das 

contradições dentro dos marcos permitido pelo sistema do capital. Sua intervenção limita-se 

às medidas administrativas, na regulação das condições necessárias a dominação e a 

exploração dos trabalhadores pela classe capitalista “porque a administração é a atividade 

organizadora do Estado” caso esses problemas não sejam administrados colocam em 

cheque a reprodução sociometabólico do capital. 

Entende-se, segundo o exposto que, a existência do Estado está intimamente 

relacionada à reprodução do capital, em outros termos, ela corresponde ao fundamento 

ontológico objetivo do próprio Estado moderno. A burguesia criou uma ordem social fundada 

nos seus próprios interesses de tal modo que a centralização da política sobre os seus 

domínios representa enquanto tal um mecanismo de subordinar a classe trabalhadora as 

suas orientações classistas. Assim, ao ser o Estado, o representante dos interesses da 

burguesia, ao compor a base material do sistema do capital, se articula a sua estrutura 

sociometabólica. É em última esfera, o ordenamento do sistema de reprodução capitalista, 

buscando a manutenção da sua lógica reprodutiva, orientada pela expansão e acumulação, 

as necessidades particulares da classe dominante que definem o que deve ser realizado 

pela instância administrativa. 

 

2.2 A ação complementadora exercida pelo Estado na relação capital-trabalho 

 

O processo de constituição do sistema do capital enquanto modo de controle 

sociometabólico dominante exigiu um movimento histórico que, “súbita e violentamente”, 

expropriou os trabalhadores autônomos do campo dos seus meios de subsistência (da sua 

base fundiária) e lançou-os “no mercado de trabalho como proletários livres como os 

pássaros”, na condição de trabalhadores assalariados (ou seja, livres vendedores de força 

de trabalho). Essa modificação fundamental nas estruturas das sociedades precedentes, 

conforme Marx (1996b, tomo II, p. 341-342), serviu de alavanca ao desenvolvimento do 

modo de produção capitalista. 

É através desse movimento de separação dos trabalhadores dos seus meios de 

produção, que o capital vai assumindo gradativamente o controle sobre a vida dos homens 

ao superar todas as restrições e obstáculos impostos historicamente a sua expansão, bem 



 

 

                  

como ao subordinar hierarquicamente o trabalho à classe capitalista personificada no seu 

processo de reprodução social. Esse sistema de produção social gesta-se na relação de 

exploração da força de trabalho e na alienação da classe trabalhadora cuja finalidade reside 

na expansão do processo produtivo, em que, mediante a dinâmica de controle singular da 

produção capitalista, o mercado torna-se o elo entre as relações humanas e sociais, e estas, 

por sua vez, adquirem o aspecto de coisas ou objetos, ao serem envolvidas por um 

processo de alienação que retira o seu caráter de historicidade. 

Nesse sentido, a relação entre capital e trabalho nos mostra, por um lado, que, na 

forma de produção capitalista, o processo produtivo está voltado não para o atendimento da 

satisfação das necessidades vitais de reprodução dos indivíduos, mas, para a extração de 

mais-valia de modo que seja garantido continuamente o processo de valorização do capital; 

e, por outro lado, o espaço que os indivíduos ocupam nessa relação encontra-se submisso a 

“estrutura hierárquica de comando do capital”, e passa a existir como personificações do 

capital ou do trabalho (MÉSZÁROS, 2011, p. 98). Trata-se de um sistema sociometabólico 

de produção que se ergue sobre as estruturas de formas de controle coercitivas que a tudo 

subordina inclusive a força de trabalho, aos seus ditames reprodutivos. 

Ao se referir a essa particularidade essencial do sistema do capital, enquanto “força 

bombeadora” de extração do trabalho excedente, Mészáros afirma que, “tudo o que se 

puder imaginar como extensão quantitativa da força extratora de trabalho excedente 

corresponde à própria natureza do capital, ou seja, está em perfeita sintonia com suas 

determinações internas” (2011, p. 103), em que, o capital, enquanto, uma forma 

incontrolável de controle sociometabólico escapa a todas as formas significativas de controle 

humano. Essa incontrolabilidade, imanente a sua dinâmica reprodutiva e expansionista, 

sinaliza que esse sistema, “[...] é, na realidade, o primeiro na história que se constitui como 

totalizador irrecusável e irresistível, não importa quão repressiva tenha de ser a imposição 

de sua função totalizadora em qualquer lugar em que encontre resistência” (p. 97). 

Assim, em sua modalidade histórica particular, o Estado moderno, vem para 

garantir as necessidades fundamentais da base material do sistema do capital, “passa a 

existir, acima de tudo, para poder exercer o controle abrangente sobre as forças centrífugas 

insubmissas que emanam de unidades produtivas isoladas do capital, um sistema 

reprodutivo social antagonicamente estruturado” (MÉSZÁROS, 2011, p. 107 grifos do autor). 

É nesse sentido, que Mészáros enfatiza a partir da sua análise sobre os defeitos estruturais 

do controle do capital, como se materializa a relação prática de complementaridade 

desenvolvida pelo Estado moderno a sua reprodução econômica como expressão da 

relação capital-trabalho.  



 

 

                  

Esses defeitos estruturais do capital, sobre os quais a ação do Estado moderno é 

orientada, de maneira a corrigir a “ausência” ou “falta” de unidade, estão expostos no fato de 

que os microcosmos que o compõe se apresentam internamente fragmentados. Essa 

fragmentação está representada sobre a forma de antagonismos correspondente às 

estruturas inconciliáveis do capital, que são elas: a separação entre produção e controle; a 

ruptura entre produção e consumo e a oposição entre produção e circulação. Assim, em 

face desses defeitos, a ação do Estado consiste em “retificar” a carência de unidade 

existente entre as relações apresentadas. 

No que se refere à administração da separação entre “produção e controle”, o 

Estado moderno como estrutura legalmente instituída, consiste numa “exigência absoluta” 

para que a classe capitalista desempenhe a “tirania nos locais de trabalho”. Isto significa 

que, o Estado ao “sancionar e proteger”, por um lado, o “material alienado e os meios de 

produção”, e por outro lado, as “personificações do capital”, ou seja, os “controladores 

individuais”, ele possibilita que os antagonismos imanentes à relação estrutural entre capital 

e trabalho no processo reprodutivo sejam amortecidos ao ponto de não representarem 

nenhum perigo a extração do trabalho excedente (MÉSZÁROS, 2011, p. 107). 

Ainda a respeito desse defeito estrutural, o Estado moderno, também por uma 

necessidade suprema do capital, tem como função evitar “as repetidas perturbações que 

surgiriam na ausência de transmissão da propriedade compulsoriamente regulamentada – 

isto é: legalmente prejulgada e santificada – de uma geração à próxima, perpetuando 

também a alienação do controle pelos produtores”. E acrescendo-se a esse aspecto, um 

outro, “a necessidade de intervenções políticas e legais diretas ou indiretas nos conflitos 

constantemente renovados” entre as unidades socioeconômicas de reprodução do capital. 

Logo, 

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, 2011, p.108).  

 

Nesse sentido, a ação corretiva do Estado sobre esse defeito estrutural surge da 

absoluta necessidade material da dinâmica reprodutiva do capital, e posteriormente, “na 

forma de uma reciprocidade dialética”, e assim, “torna-se uma precondição essencial para a 

subsequente articulação de todo o conjunto”. Portanto, o Estado moderno se afirma como 

um “pré-requisito indispensável para o funcionamento do sistema do capital”, enquanto um 

complemento essencial à manutenção do sistema “em seu microcosmo e nas interações 

das unidades particulares de produção entre si afetando intensamente tudo, desde os 



 

 

                  

intercâmbios locais mais imediatos até os de nível mais mediato e abrangente” 

(MÉSZÁROS, 2011, p. 108-109). 

Quanto à relação de ruptura entre “produção e consumo”, a ação totalizadora do 

Estado moderno, mostra-se fundamental, a dinâmica reprodutiva do capital. Seu papel 

corretivo acompanha a necessidade ideológica da ordem estabelecida que busca ocultar “as 

profundas iniquidades” das relações estruturais produzidas também na esfera do consumo. 

E que, mediante a sua função política de ajustamento, o Estado atua, em harmonia com “a 

expansão desenfreada do capital” na elevação dos “apetites imaginários ou artificiais”, 

visando o consumo supérfluo das mercadorias como reflexo da “soberania do consumidor” 

individual (MÉSZÁROS, 2011, p. 109, grifos do autor). 

Nesse sentido, ao Estado cabe, 

ajustar suas funções reguladoras em sintonia com a dinâmica variável do processo 
de reprodução socioeconômico, complementando politicamente e reforçando a 
dominação do capital contra as forças que poderiam desafiar as imensas 
desigualdades na distribuição e no consumo (MÉSZÁROS, 2011, p. 110). 

 

O Estado moderno, enquanto, “comprador/consumidor” direto, deve assumir dois 

posicionamentos distintos, porém articuláveis. Cabe a ele a função de responder algumas 

necessidades reais advindas do conjunto da sociedade, postas pelas lutas dos 

trabalhadores, tais como, educação, saúde, habitação e da manutenção da infraestrutura 

aos serviços de seguridade social; e também, a satisfação de “apetites em sua maioria 

artificiais”, assumindo a condição de maior consumidor da “máquina burocrática do seu 

sistema administrativo e de imposição da lei”, outro aspecto desse posicionamento, o 

Estado também como consumidor do complexo militar-industrial, “imensamente perdulário, 

ainda que indiretamente benéfico para o capital”, atuando assim, sempre que necessário 

nas complicações e contradições que emergem da relação fragmentada entre produção e 

consumo (MÉSZÁROS, 2011, p. 110). 

Quanto o papel ativo do Estado moderno na relação de oposição entre “produção e 

circulação”, ele é, segundo Mészáros, essencial para as estruturas internas fragmentadas 

do processo reprodutivo do capital enquanto sistema globalmente estabelecido, ao servir de 

alavanca para os requisitos cumulativos desse modo de organização social ou, em outras 

palavras, para o “desenvolvimento necessário de um sistema internacional de dominação e 

subordinação” uma tendência indissociável a natureza reprodutiva do capital desde a sua 

origem (2011, p. 111). 

Historicamente, uma das contradições mais “inadministráveis” do capital, está 

relacionada às estruturas corretivas do processo de globalização e de controle político do 



 

 

                  

seu sistema sociometabólico que se articulam na forma de “Estados nacionais”, ainda que, 

isto não signifique enquanto modo de reprodução e controle do capital, com seu imperativo 

de circulação universal, a redução desse sistema a esses limites. Para atuar sobre essa 

contradição, de modo a administrá-la, Mészáros afirma que, o Estado moderno deve 

assumir o caráter de um sistema de “duplo padrão”, isto quer dizer que: 

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 da exploração, implacavelmente autoritário (e, sempre que preciso, 
abertamente ditatorial), exercido diretamente ou por procuração (MÉSZÁROS, 2011, 
p. 111). 

 

No plano da política totalizadora, este “duplo padrão”, reflexo da globalização, 

interfere de forma decisiva sobre a condição de vida da classe trabalhadora conforme as 

exigências postas pelo nível de desenvolvimento dos países capitalistas, “corresponde ao 

estabelecimento de uma hierarquia de Estados nacionais” que decorre “da posição a eles 

atribuída pela relação de força em vigor” no interior da “ordem de poder do capital global”. 

Cabe enfatizar que, essa operação de “duplo padrão” não consiste num aspecto 

permanente do ordenamento do sistema capitalista, pois, sua existência se limita as 

condições de ascensão histórica do capital. 

Isto significa que: 

Sua duração se limita as condições da ascensão histórica do sistema do capital, 
enquanto a expansão e a acumulação tranquila 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 do mundo (MÉSZÁROS, 2011, p. 111). 

 

Ainda sobre esse aspecto, Mészáros afirma que, nas últimas décadas revela-se 

“duas tendências complementares do desenvolvimento” que são significativas nesse 

processo. A primeira delas corresponde ao rebaixamento dos trabalhadores nos países 

capitalistas mais avançados, certa “equalização no índice diferencial de exploração”, isto é, 

um aumento no grau de exploração da força de trabalho excedente dos países 

desenvolvidos. Já a segunda, paralelamente a esta equalização, emerge sobre o seu 

“necessário corolário político”, sob o modo de um “crescente autoritarismo nos Estados 

„metropolitanos‟ antes liberais”, e num “desencadeamento geral, perfeitamente 

compreensível, com a „política democrática‟”, que está profundamente implicada ao controle 



 

 

                  

político autoritário nos países capitalistas dominantes (MÉSZÁROS, 2011, p. 112, grifos do 

autor). 

Dessa forma, considerando as duas tendências, o Estado, enquanto “agente 

totalizador da criação da circulação global” a partir das unidades social e econômica 

internamente fragmentada do capital, intervém de forma distinta: em que, determinadas 

atuações são desenvolvidas no domínio das ações internacionais de tal forma que a 

intervenção estatal não vise restringir o impulso expansivo monopolista ilimitado 

correspondente a suas unidades econômicas dominantes. E em contrapartida, outras ações 

são empregadas no plano da política interna, atuando, essencialmente, na procura de meios 

compatíveis com “a dinâmica variável de acumulação do capital”, na qual, “a inexorável 

tendência à concentração e à centralização do capital leve à eliminação prematura de 

unidades de produção ainda viáveis” (MÉSZÁROS, 2011, p. 112-113). 

Com base nestas afirmações, vê-se que a ação corretiva totalizadora do Estado 

moderno sobre os defeitos estruturais ocorre sempre em absoluta consonância com a 

dinâmica reprodutiva do sistema do capital, de modo que, o Estado opera, sobre a dualidade 

expressa na divisão social da estrutura hierárquica do trabalho. Deste modo, ele é 

essencialmente vital para manter sobre controle, mesmo que incapaz de eliminá-los 

completamente, os antagonismos que emergem da contradição “disruptiva” dos processos 

socioeconômicos e políticos de tomada de decisão sem os quais o sistema dominante não 

poderia funcionar corretamente. Assim, enquanto historicamente sustentável, a prática 

metabólica de atribuir ao “trabalho livres” o cumprimento de funções econômicas sem 

nenhuma contestação subserviente, ao Estado caberá o papel de complemento perfeito das 

exigências internas desse sistema de controle sociometabólico antagonicamente 

estabelecido. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

No desenvolver de nossos estudos, buscou-se avançar alguns passos, ainda que 

bastante iniciais, no sentido de apreender como se materializa na prática a função de 

complementação exercida pelo Estado moderno no âmbito do processo reprodutivo do 

capital na sua totalidade social. Conforme vimos, em seu aspecto moderno, o Estado é o 

representa legal do poder político instituído e organizado da classe capitalista para 

assegurar os seus interesses particulares, em especial a proteção da propriedade privada e 



 

 

                  

manutenção da reprodução econômica da relação de exploração do trabalho pelo capital. 

Vimos também, que a classe capitalista impôs ao Estado a necessidade histórica do 

aparecimento de funções corretivas que se tornam vitais para o sistema do capital na sua 

condição de mecanismo de coesão e também de controle de um todo fragmentado. E por 

fim, apreende-se que sua ação complementadora limita-se ao seu aspecto corretivo, 

retificador dos problemas sociais. Nesse sentido, tornando-o um instrumento coercitivo 

essencial para o funcionamento do sistema sociometabólico do capital, o papel vital do 

Estado, consiste na reprodução da dominação de classes, especialmente da classe 

produtora da riqueza material, na garantia e produção das condições necessárias à extração 

de mais-valia. 
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