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Capítulo I 
A natureza do estado capitalista e das políticas públicas 

 
Sônia Fleury 



A N A T U R E Z A D O E S T A D O C A P I T A L I S T A Ε D A S 

P O L Í T I C A S P Ú B L I C A S 

A análise da intervenção do Estado nas questões sociais, através das chamadas 

políticas sociais, tem como corolário a existência de uma relação de direito positivo que 

se estabelece entre o cidadão e o seu Estado. Ou seja, a intervenção estatal via políticas 

sociais, regulando e/ou propiciando condições de manutenção e reprodução dc uma par

cela da população, é considerada uma função intrínseca ao Estado moderno, configu

rando padrões de direitos sociais próprios a cada nação. 

A emergência da concepção de cidadania como um conjunto de direitos 

atribuídos ao indivíduo frente ao Estado nacional é, pois, produto do desenvolvimento 

do próprio Estado capitalista, requerendo portanto uma análise da natureza deste Estado 

para sua compreensão integral. "A transformação do direito em uma função estatal pela 

generalização e equalização jurídica no conceito de cidadania é parte da transformação 

que se dá com a expansão da ordem burguesa, em substituição à concepção anterior de 

direito restritivo e punitivo, emanada da organização social estamental" (Simões, 

1979:62). 

A o mesmo tempo, como procuraremos demonstrar ao longo deste trabalho, a es

fera do social constitui-se em locus privilegiado para se desvendar a contradição princi

pal que movimenta esta sociedade. Isto porque a crescente intervenção estatal por meio 

das políticas sociais é em si mesma a manifestação da natureza contraditória do capitalismo, 

que tem origem na necessidade do Estado de atuar como forma de atenuação dos efeitos 

mais destrutivos da ordem capitalista sobre os fatores de produção, mas cuja intervenção 

torna-se, por sua vez, elemento de potencialização e agudização da contradição básica 

deste modo de produção entre a socialização das forças produtivas e a apropriação pri

vada da riqueza social. 

A própria designação, política social, evidencia mais do que uma inconsistência 

terminológica, apontando para o núcleo contraditório que assinalamos, ao se fazer uso 

de um poder alocativo e coercitivo para se reorganizar as relações na sociedade. 

Em outros termos, a diferenciação necessária que leva à separação de urna esfera 

do político, que se consubstancia como poder estatal, vai requerer, na plenitude de seu 

exercício, o estabelecimento dc mediações entre Estado e sociedade, dentre as quais des

tacamos a cidadania. 

E B 



A teoria política clássica tratou dc dar conta desta diferenciação, buscando os fun

damentos do exercício do poder político na contraposição entre interesses individuais c 

bem público (matriz liberal) ou na subsunção do Estado à dominação institucionalizada 

dc classe (matriz marxista). Em ambos os casos, e por diferentes razões, mostraram-se 

incapazes de compreender as transformações que, a partir do desenvolvimento das me

diações entre as esferas do público e do privado, representadas pelas políticas públicas, 

alterariam dc forma crucial a própria natureza do Estado. 

Em outras palavras, o debate contemporâneo demonstra que a compreensão 

teórica da natureza do Estado moderno emerge da possibilidade dc análise da emergên

cia da esfera do social, como expressão das contradições que requereram mediações a 

partir da comunidade, nas formas fenomênicas diferenciadas em Estado e sociedade. 

Esta é, em resumo, a tese que pretendemos defender neste livro e que requer, ini

cialmente, a caracterização da relação entre Estado e Sociedade, ou seja, uma análise 

das concepções teóricas que elucidam a natureza do Estado capitalista, bem como o en

tendimento das mediações que o perpassam. Dentre estas, nosso interesse estará focali

zado no desenvolvimento da cidadania. 

A compreensão do Estado moderno passa pela definição dos elementos que o diferen

ciam das formas anteriormente existentes de poder político. Segundo Gruppi (1980:7), 

poderíamos caracterizar o Estado moderno como o poder político que se exerce sobre 

um território e um conjunto demográfico. Este Estado, que supõe um governo unitário e 

cujo poder se exerce em nome de uma nação (um povo e um território), tem na sua so

berania plena e em sua separação da sociedade civil, os principais elementos diferen¬ 

ciadores das formas que o precederam. 

Em outros termos, a soberania plena do Estado moderno reside na sua não-sub¬ 

missão a qualquer outra autoridade existente na sociedade como fundamento do dever 

político e condição de exercício do poder. A distinção entre Estado e sociedade civil diz 

respeito à separação que se processa entre a esfera do poder político e a esfera produtiva 

onde vigoram os interesses econômicos particulares, encontrando-se na polarização 

público/privado a expressão deste fenômeno. 

É na análise destas duas características fundamentais do Estado capitalista que 

vamos buscar elucidar a sua natureza singular, já que, ademais de elementos diferen¬ 

ciadores. são condição de possibilidade do exercício legitimo do poder político. Diferen

tes teorias políticas do Estado têm tratado estas questões, já que se reconhece que aí 

residiria o cerne desta construção política que é o Estado capitalista, embora cada 

abordagem teórica lhes atribua diferentes estatutos teórico e político. 

Nosso objetivo será buscar compreender como se processa a diferenciação que 

permite separar uma esfera pública da sociedade no capitalismo - entendendo a natureza 

e limites desta separação - bem como tratar dc elucidar o processo pelo qual estas duas 

esferas se imbricam novamente em uma dimensão denominada política social, anali

sando esta dinâmica como movimentos c desenvolvimento das contradições sociais. 

Habermas (1984:15) entende que as origens da esfera pública remontam aos gre

gos - onde a polis era a esfera comum dos cidadãos livres e se separava da vida particu

lar de cada indivíduo - e ao Direito Romano, onde a esfera pública foi tratada como res 

publica, tendo no entanto alcançado institucionalização jurídica e aplicação processual 



específica com o surgimento do Estado moderno. Apesar de reconhecer a dinâmica atual 

como sendo aquela na qual se evidencia a diluição dos fundamentos da esfera pública, o 

argumento central de Habermas (1984:17), com o qual concordamos, é que "a esfera 

pública continua sendo, sempre ainda, um princípio organizacional do nosso ordena

mento político", continuando a apresentar uma autêntica força normativa. 

Bobbio (1987) também toma as dicotomias público/privado, economia/política, 

Estado/sociedade como cruciais na história do pensamento político, podendo através de 

sua análise confrontar teorias em relação às antíteses identificadas. 

O importante a reter de tudo isso é que a sociedade capitalista, com o surgimento 

do Estado moderno, cristalizou a diferenciação entre duas esferas que dariam conta da 

distinção fictícia que se estabelece com relação ao próprio indivíduo, tomado como bur

guês que cuida dos seus interesses privados, e como cidadão quando as pessoas privadas 

se reúnem em um público para atender ao interesse da sociedade (Bobbio. 1987:17 e 

Habermas, 1984.74). 

Ε por isso que acreditamos ser possível tomar estas dicotomias fundamentais 

como fios condutores que nos permitirão recortar a teoria política do Estado, identifi

cando as principais matrizes dc pensamento que tratam dc elucidar a natureza do Estado. 

Mais do que aplicar a análise da natureza do Estado ao campo das políticas so

ciais, o que se pretende é compreender o campo social como parte intrínseca e funda

mental das transformações do próprio Estado, através das profundas modificações da re

lação Estado/sociedade, em direção à constituição dc um Estado ampliado. A construção 

de sólidos sistemas de proteção social na fase atual do capitalismo está longe de ter 

acabado com as dicotomias anteriormente mencionadas como co-constitutivas desta 

forma de organização social e exercício do poder, por outro lado, a emergência dos siste

mas de bem-estar social como produtos das políticas públicas orientadas à reprodução 

social e econômica das classes expressa a insuficiência das dicotomias anteriores para 

dar conta da dinâmica das relações sociais. 

A acentuação das contradições entre o arcabouço jurídico e institucional e as ne

cessidades colocadas ao nível da reprodução social ampliada está evidenciada na consti

tuição de novas práticas sociais, novas especializações disciplinares e novas abordagens 

teóricas que buscam superar a rigidez imposta pelas dicotomias, como. por exemplo, na 

recorrente afirmação da manifestação de processos simultâneos de publicização da 

economia e privatização do Estado, cuja expansão consolidar-se-ia na emergência de 

uma esfera social repolitizada (para usar a terminologia de Habermas, 1984:170), e ex¬ 

pressar-se-ia de forma jurídica na constituição d o ramo do Direito Social, para dar conta 

das questões que fogem atualmente ao âmbito quer do Direito Público, quer do Direito 

Privado. 

Para além de um fenômeno identificado com a etapa atual do capitalismo 

avançado, é preciso ter cm conta que a separação entre as esferas do econômico e do 

político, embora condição para o exercício do poder e da dominação capitalista, funda

mentando a autonomia relativa do Estado, só pode ter efetividade na medida em que in¬ 

troduza a igualdade jurídico-política, expressa no funcionamento da esfera da circulação. 



Assim, a possibilidade de compreensão da natureza do Estado, para além das 

funções inerentes à reprodução capitalista, requer a inclusão das condições de exercício 

do poder, através da consideração da sua institucionalidade, das formas de representação 

e dos processos de mediação. 

Tendo em conta estas observações, a análise do debate contemporâneo sobre a 

natureza do Estado encaminha, na segunda parte deste capitulo, a formulação de algumas 

proposições analíticas, com vistas a determinar a especificidade das políticas sociais na 

reprodução do Modo de Produção Capitalista1. 

O D E B A T E C O N T E M P O R Â N E O 

Desde os anos 50, com as profundas transformações que vinha sofrendo o capi

talismo nos países industrializados, especialmente no que diz respeito à crescente inter

venção estatal na economia e ao desenvolvimento de poderosos sistemas de proteção so

cial, houve uma retomada da discussão acerca da natureza do Estado capitalista, não apenas 

no interior da corrente marxista, mas também com seus interlocutores. O que se observa, 

desde então é, além da preocupação com a questão do Estado, uma permeabilidade ao 

debate e absorção de instrumentos conceituais oriundos de outras correntes teóricas, de 

tal forma que fica até mesmo difícil caracterizar os pensadores atuais como marxistas 

(como Offe, Habermas ou Przeworski), apesar de sua inegável contribuição à concepção 

marxista do Estado. Assim, pode-se dizer que o debate acerca da natureza e das funções 

do Estado capitalista, entendido a partir da luta de classes, tem-se intensificado e apro

fundado, mesmo que este movimento tenha implicado em uma indefinição dos contornos 

e limites da própria corrente marxista2. 

Tomando como eixo condutor a dicotomia Estado/sociedade, podemos agrupar as 

diferentes posições teóricas que se apresentam neste debate, visando compreender anali¬ 

ticamente a emergência das mediações que se configuraram como a esfera do social. 

O E S T A D O C O M O I N S T R U M E N T O 

Esta vertente interpretativa, fundamentada na concepção leninista na qual o 

Estado se acha reduzido a um instrumento da classe dominante na consolidação de sua 

dominação política e exploração econômica, encontra no debate contemporâneo uma 

1 Seria justo observar, como o faz Therbom (1986), que as políticas sociais não existem apenas neste 
Modo de Produção, sendo mais bem características de todas as sociedades de mercado e da incapacidade 
desde dar conta dos problemas da reprodução humana. No entanto, dados as nossas concepções - a 
serem tratadas neste trabalho - sob as relações entre a produção econômica e as formas jurídico-políti¬ 
cas, seria demasiadamente impreciso, historicamente ambivalente e teoricamente vazio o tratamento das 
políticas sociais das sociedades de mercado, de uma forma genérica. 

2 Segundo Anderson (1987:17), "a teoria marxista, aplicada à compreensão do mundo, sempre pretendeu 
uma unidade assintótica com uma prática popular capaz de transformá-la. Portanto, a trajetória da teoria 
tem sido sempre determinada primariamente pelo destino dessa prática". 



atualização que poderíamos denominar politicista, com o trabalho de Miliband, e outra 

economicista, com os estudos do CME - Capitalismo Monopolista de Estado. 

Miliband (1972), estudando o Estado nas sociedades capitalista desenvolvidas -

que se orgulham de ser igualitárias - , encontra que a relação entre Estado e classe domi

nante é de tal forma encoberta que as conexões estreitas só se dão a conhecer através de 

um estudo mais acurado, onde fica revelado que "os detentores do poder estatal são, por 

inúmeras e distintas razões, os agentes do poder econômico privado" (Miliband, 

1972:73). Os fatos conclusivos, para o autor, seriam encontrados ao se verificar que, em 

termos de origem social, educação e situação de classe, os ocupantes dos postos de c o 

mando do governo provêm cm sua maioria esmagadora do mundo dos negócios e da 

propriedade, ou das classes médias profissionais (1972:87); estes últimos facilmente as

similáveis à ideologia dominante. 

Apesar das evidências apresentadas, Miliband comete alguns erros teórico-meto¬ 

dológicos ao identificar o Estado com o aparato governamental, isto é, com uma "coisifi¬ 

cação" das relações de poder. Por outro lado, o autor toma o Estado como neutro, isto é, 

o caráter de classe das políticas públicas sendo dado pelo pertenecimento de classe dos 

seus ocupantes. Finalmente, a visão reducionista trata a classe dominante como 

monolítica e unificada em sua estratégia de exploração, sem deixar lugar para as con

tradições, as alianças, a negociação dos projetos distintos, enfim, eliminando assim a 

própria política. A o assim proceder, tomam-se irrelevantes as diferenças entre ditaduras 

e democracias, mesmo que Miliband tente fazer a defesa da democracia burguesa 

(1972:323), o que apenas introduz incoerência em sua argumentação. 

Evidentemente que um Estado cuja natureza classista está dada pela ocupação dos 

postos pelos membros da classe dominante não poderia contemplar em suas políticas os 

interesses e as conquistas das classes dominadas, o que reduz toda política, inclusive a 

política social, a um mero elemento da estratégia de exploração e/ou de legitimação do 

exercício da dominação. A compatibilização entre democracia burguesa e capitalismo 

estaria ameaçada pela discrepância entre as promessas de. libertação humana e os limites 

do sistema econômico baseado na propriedade privada, desde o ponto em que as agên

cias de legitimação não mais puderem ocultá-la e/ou não estejam disponíveis estratégias 

reformistas como a social-democracia, conjugadas com medidas repressivas. 

Na vertente "economicista" encontramos a mesma visão instrumental do Estado 

nos estudos sobre a etapa monopolista do capitalismo. Com base na teoria do imperialismo 

de Lenin, estes estudos não estão propriamente voltados para a construção de uma teoria 

do Estado e nem mesmo para a análise do Estado capitalista em geral, mas sim para a 

sua última etapa, caracterizada pela intervenção econômica do Estado e pela organização 

monopólica da produção, salientando o decisivo papel do Estado na reprodução do capi

tal monopolista. 

Partindo da análise do imperialismo como resposta à crise geral do capitalismo, 

os diferentes estudos têm e m comum a identificação da etapa atual como sendo aquela 

na qual há uma fusão dos monopólios com o Estado, constituindo-se um mecanismo 

único de exploração econômica e dominação política. A evidência não estaria dada pela 

ocupação dos cargos pelos capitalistas monopolistas mas sim pela crescente necessidade 

de uma estreita coordenação funcional entre Estado e monopólios (Jessop, 1982:58). 



Além disso, o Executivo passa a ter uma posição predominante em relação ao Parla

mento, o sistema partidário reorganiza-se com os partidos assumindo o papel de maior 

controle ideológico e as associações de interesses aumentam em todas as áreas de de

cisão das política públicas. 

Apesar de apontar a necessidade dc reorganização do aparato governamental para 

tornar-se mais coordenado e eficiente em relação à necessidade de sua maior intervenção 

na economia, não existe neste estudos propriamente uma preocupação com as mudanças 

na superestrutura, decorrentes desta "unificação" entre Estado e sociedade. 

Jessop (1982:63) identifica nestes estudos um viés descritivo e faz duas críticas 

cruciais: a primeira, é relativa ao determinismo econômico que nestes estudos combina-

se a um voluntarísmo político; a segunda diz respeito aos estudos sobre o monopólio não 

serem derivados do conceito geral de capital e de suas leis, negligenciando também as 

relações entre capital monopolista e outras formas de capital na reprodução geral da acu

mulação capitalista. 

Resumindo, a concepção instrumentalista do Estado, em ambas as vertentes, en

contra-se impossibilitada de pensar o Estado que não seja como objeto - instrumento da 

classe dominante - sendo incapaz de fornecer subsídios para compreensão da natureza 

contraditória do processo de desenvolvimento das políticas sociais sob o capitalismo. A 

negação da contradição e do seu movimento no nível do político leva a pensar a 

burocracia, seu modo de atuação, as instituições governamentais, enfim, as políticas 

públicas, unicamente como instrumentos de consolidação da dominação econômica. Co

erentemente com esta argumentação, a trajetória necessária à transformação desta reali

dade totalizadora encaminha-se para a destruição do Estado pela luta de classes 

encetada pelo proletariado. Evidentemente, tudo se passa aqui como se a luta de classe 

se desse externamente ao Estado, não estando contida nos próprios conteúdos das 

políticas públicas, e o momento em que se tangencia o Estado é o momento do assalto e 

de sua destruição. Restaria saber como seria possível a consecução de tal objetivo 

quando antes está pressuposto um Estado desprovido de contradição, que tudo fará para 

impedir a organização e consciência do proletariado. 

Especificamente com relação às políticas sociais, tal abordagem impede de se ter 

uma exata compreensão do seu significado político para a luta de classes, na medida cm 

que todas as medidas estatais são dissolvidas em uma totalização mistificadora da uni

dade, coerência e "maquiavelismo" da estratégia de dominação de classe implementada 

pelo Estado. 

O E S T A D O C O M O D E R I V A Ç Ã O 

Qual seria então a contribuição do marxismo para a compreensão das políticas do 

Estado contemporâneo? Esta contribuição estaria dada na medida em que a teoria marxista 

fosse capaz de aprofundar a sua análise da própria natureza do Estado capitalista, o que 

poderia ser alcançado a partir da derivação das formas e funções do Estado dos 

princípios mais abstratos da economia política. 

A o introduzir a variável política no interior da análise ortodoxa, os autores da 

escola derívacionista não pretendem estar subsumindo a superestrutura a um deter¬ 



minismo estrutural que negue a dimensão do político; portanto, para isto é preciso saltar 

da constatação de que toda sociedade de classe caracteriza-se pelo uso da violência que 

garante a exploração econômica de uma classe pela outra, na qual se afirma a razão da 

existência da violência de classe, para se indagar sobre a sua forma e modalidades 

específicas assumidas no capitalismo. Hirsch (1977:8) cita a questão clássica de 

Paschukanis que encaminha a problematização neste sentido: "Por que a violência se re

veste da forma de uma dominação estatal oficial ou, o que dá no mesmo, por que o 

aparelho de coação estatal não se constitui no aparelho privado da classe dominante, 

por que ele se separa desta última e se reveste da forma de um aparelho de poder 

público institucional, separado da sociedade?" 

A resposta conhecida, de que na sociedade capitalista a exploração e reprodução 

das classes não se efetua diretamente pelo uso da violência física mas sim pela repro

dução das relações de produção regidas pela lei do valor é uma resposta que por si 

mesma coloca outras questões mais fundas. Ou seja, recoloca a necessidade de precisão 

na análise das relações que se estabelecem entre o "econômico" e o "político" no seio da 

sociedade capitalista. 

Em primeira instância, é mister constatar que o processo produtivo governado 

pela lei do valor, operando detrás dos produtores, tem como produto final a reposição 

das condições iniciais de sua existência, qual seja, de um lado, o capitalista detentor dos 

meios de produção e apropriador da mais-valia gerada no processo e, de outro lado, o 

trabalhador livre e destituído, em condições de se oferecer novamente no mercado. Em 

outras palavras, o processo de valorização do capital não requer, inicialmente, qualquer 

intervenção política externa ao próprio processo. Esta constatação levou Hirsch a afir

mar que "as estruturas básicas e a lei do desenvolvimento das sociedades burguesas não 

são capazes de serem "reguladas" politicamente. A organização consciente das relações 

sociais requereria a abolição das relações capitalistas" (Hirsch, 1978:61). 

As relações de produção são, pois, reproduzidas no interior do processo de valori

zação do capital e não como obra de organização consciente dos produtores. 

Mas. ao mesmo tempo em que a reprodução das relações de produção é regida 

pela lei do valor, esta só pode operar como troca de equivalentes entre proprietários 

livres e iguais, condição para que a apropriação da mais valia se dê como decorrência 

"natural" do processo, mistificando-se assim a relação dc exploração. Ora, isto implica 

em que seja constituído um mercado, onde as mercadorias circulem livremente entre os 

proprietários, sem que os capitalistas detenham diretamente os meios de coerção física. 

Daí a necessidade da separação que se estabelece entre a classe burguesa e os meios de 

coerção que se autonomizam em um aparato estatal que não lhe pertence de forma di

reta. Historicamente, este aparelho estatal emergiu com o monopólio da força 

suprimindo a estrutura de poder fragmentada do feudalismo de forma a criar um mer

cado territorial homogêneo, onde o capital pudesse circular livremente. Este processo 

implicou por um lado na centralização da força, necessária à reprodução capitalista, em 

uma instância que se coloca acima da sociedade, formalmente separada dos produtores; 

por outro lado. a criação de uma unidade territorial para livre circulação do capital re¬ 

quereu uma concentração da força para defesa externa. 



O'Donnell (1984) observa que o capitalismo é o primeiro caso histórico de 

separação entre a coerção econômica e extra-econômica, tendo como característica não 

apenas que o trabalhador esteja destituído dos meios de produção mas, ao mesmo 

tempo, que o capitalista esteja destituído dos meios de coação. Mas como a relação entre 

trabalhadores e capitalistas é uma relação de desigualdade e exploração, ou seja, inerente

mente conflitiva, ela vai requerer a presença de um terceiro sujeito social, que a afi

ance: as instituições estatais. Ou seja, embora esta relação se dê com um caráter pri

vado, isto é só uma aparência, já que um dos sujeitos tem a capacidade de invocar o 

Estado para garantir a vigência do contrato. 

Esta linha de análise leva O'Donnell (1984:208) a concluir que é preciso distin

guir entre gênese e condições de vigência das relações capitalistas de produção para 

uma correta compreensão das relações entre o econômico e o político. Identifica ainda 

que a coerção econômica está na gênese do processo produtivo, estando o trabalhador 

livre de outras coerções não-econômicas no seu ingresso no mercado, sendo portanto o 

econômico e a coerção econômica primários às relações capitalistas de produção. Mas, 

desde que as relações capitalistas de produção pressupõem a existência de um sujeito 

social que age como não capitalista» como condição para vigência das relações capitalis

tas, esta condição de fiador é co-constitutivada relação. 

O direito racional-formal é a expressão codificada da dominação, criando com o 

sujeito jurídico a possibilidade da livre circulação de mercadorias, consagrando a exterí¬ 

oridade aparente do Estado com relação aos sujeitos sociais (O'Donnell, 1984). N o en

tanto, esta aparência de separação entre Estado e sociedade, condição de exercício do 

poder estatal, vem a ser negada pelas mediações que rearticulam o Estado e a sociedade, 

devolvendo à sociedade sua contradição específica. 

Quais as implicações decorrentes da identificação do Estado cuja gênese encon

tra-se no processo de produção mas que ao mesmo tempo dele se separa, constituindo-se 

em um sujeito social que por sua vez aliança e garante as relações de produção? 

A primeira constatação é de que o próprio processo social de produção e repro

dução não pode ser objeto da atividade do Estado; ao contrário, este último é quem é 

determinado pelas leis do desenvolvimento do processo de reprodução (Hirsch, 

1978:65). Desta contradição, que está na base da emergência do Estado capitalista, 

decorre também outra que diz respeito ao Estado surgir como garantia da liberdade indi

vidual, com aparência de neutralidade de classe - que é a forma particular de mistifi

cação do capital - , mas que deve se transformar no uso aberto da força quando a repro

dução está ameaçada, 

Finalmente, Hirsch (1978:66) identifica a possibilidade e a necessidade das 

funções gerais de intervenção estatal: "A possibilidade na medida em que o Estado 

como força separada da sociedade burguesa está funcionalmente em uma posição de 

garantia das condições gerais e externas de reprodução, as quais não podem ser criadas 

pelos capitais privados e intervém com força contra os abusos tanto dos trabalhadores 

quanto dos capitalistas individuais." Esta, possibilidade implica ao mesmo tempo a im

possibilidade de interferir nos fundamentos do processo capitalista de reprodução, a sa

ber, a propriedade privada e a disponibilidade de trabalho assalariado. A necessidade 

geral da intervenção do Estado resulta de que o processo capitalista dc produção estru¬ 



turalmente pressupõe funções sociais que não podem ser preenchidas pelos capitais in

dividuais. Neste sentido o Estado é identificado com o interesse geral capitalista, como 

garantia de valorização do capital, enquanto os capitais individuais enfrentam-se uns aos 

outros. 

O limite da intervenção estatal está dado pela sua própria condição de emergên

cia, como garantia do processo de valorização do capital; é neste sentido que o Estado é 

sempre um Estado de classe. Evidentemente, uma outra decorrência a ser apontada é 

que o Estado como garantia das relações de produção é, portanto, garantia de ambos os 

sujeitos que compõem esta relação. Desta afirmação pode-se deduzir que: 

• "O Estado capitalista não é o Estado dos capitalistas e nem costuma ser vivido como 

tal por eles. Sua condição primordial é de fiador da relação, e não do capitalista indi

vidual. Daí resulta uma relação contraditória da burguesia como o "seu Estado" 

(Hirsch, 1978:66). 

• O Estado é a garantia do trabalhador assalariado enquanto classe e não apenas da bur

guesia. (Hirsch, 1978:81). 

Isto implica que o Estado possa proteger o trabalhador frente à burguesia, em es

pecial através da regulação do trabalhador e da implementação de políticas sociais. No 

entanto a intervenção do Estado não é neutra desde que ocorre para repor no processo 

produtivo a classe trabalhadora enquanto classe dominada. 

Apesar da preocupação dos autores derivacionista, no seu debate com os instru¬ 

mentalistas, no sentido de tratar as relações de força como abstração do processo de pro

dução, acabam por identificar o Estado com a institucionalização do interesse do capital 

em geral, o que não se justifica nem como decorrência da luta entre os capitais indi

viduais, nem como resultado imediato da dinâmica imposta pela lei da baixa tendencial 

da taxa de lucros. Finalmente, o Estado ora é tomado como essencialmente reativo, im

pondo contratendências à queda da taxa de lucros, ora é visto como vontade imanente, 

em defesa dos interesses gerais do capital. Nesta perspectiva, os autores acabam por 

deixar de lado a contradição entre capital e trabalho, referindo a dinâmica e atuação esta

tal como resultante das contradições entre os capitais individuais. 

Embora Hirsch seja um dos autores que procura compreender o movimento da re

produção e da acumulação do capital enquanto movimento da luta de classe, as questões 

entre estrutura X sujeito ou determinação X indeterminação novamente se impõem. 

Além disso, como assinala Carnoy (1984) é notável a ausência de tratamento da questão 

da ideologia e da repressão no debate derivacionista acerca da reprodução capitalista, o 

que certamente é conseqüência tanto da consideração do automatismo econômico quanto 

da normatividade legal requerida para viabilizá-lo. 

Um problema metodológico apontado por Jessop trata da relação entre derivação 

lógica e explicação histórica, já que a relação capitalista não pode ser considerada iso

ladamente da luta de classes, nem em pressuposição de oposição absoluta entre determi

nação lógica e indeterminação histórica: "a lógica do capital é a expressão do movimento 

histórico da lutas de classes particulares e pode ser especificado a diferentes níveis de 

abstração" (Jessop, 1982:136). 



Outra questão diz respeito ao ponto de partida para a derivação do político, que, 

para alguns, como Hirsch (1977:97), deve ser encontrado na lei da queda tendêncial da 

taxa de lucros, já que ela constitui-se na lei central da acumulação capitalista sendo " o 

ponto de partida fundamental para uma teoria do movimento de classes e, portanto dos 

processos políticos no seio do aparelho de dominação burguês". 

Outros autores, no entanto, como Urry (1982), encontram como característica 

central e fundamental do capitalismo o fato dc ele basear-se na troca - a fórmula da mer

cadoria começa e termina na esfera da circulação - , o que pressuporia uma relativa 

autonomia desta esfera, que por sua vez seria a base da autonomia relativa do Estado e 

também da sociedade civil. 

Finalmente, evidencia-se um viés funcional quando, em certo momento Hirsch 

(1978) afirma que o desenvolvimento de um Estado intervencionista deve ser com

preendido como o desenvolvimento de uma forma peculiar ao sistema capitalista dentro 

da qual a contradição entre a socialização crescente da produção e a apropriação privada 

pode temporariamente se mover, em seguida, encontramos afirmações do mesmo autor 

denunciando o caráter pouco funcional deste arranjo, já que o mecanismo de regulação 

intervencionista e duplamente contraditório: porque é estruturalmente limitado pelas leis 

de reprodução do capital, e também porque suporta em si o momento de uma intensifi

cação dos conflitos sociais. 

O E S T A D O C O M O S E L E T I V I D A D E E S T R U T U R A L 

A contribuição teórica dc Claus Offc, apesar dc caracterizar-se por assimilar con

ceitos de diferentes correntes teóricas, também estabelece um rico diálogo com a matriz 

de pensamento marxista ao referir a análise do Estado às determinações originárias do 

processo de acumulação, identificando o elo entre as estruturas políticas e as econômicas 

da sociedade capitalista como sendo a forma-mercadoria. 

Para Offe & Ronge (1984:125) "o Estado capitalista está sujeito a uma dupla de

terminação do poder político - segundo sua forma institucional, este poder é determi

nado pelas regras do governo democratico-representativo; segundo o seu conteúdo, é de

terminado pelo desenvolvimento e pelos requisitos do processo dc acumulação". 

Diferentemente da escola derivacionista. Offe vai procurar a relação entre a pro

dução material e a forma institucional do poder público à partir das determinações fun

cionais que incidem sobre esta última, encontrando a privatização da produção (que não 

pode ser organizada por critérios políticos) e a dependência do poder público dos impos

tos como responsáveis pelo fato de que o poder público tenha a acumulação como ponto 

de referência de suas políticas juntamente com a legitimidade democrática. 

Apesar da constituição e generalização da forma-mercadoria ser considerado o 

ponto de referência de toda ação estatal, os autores (Offe & Ronge, 1984) assumem 

como pressupostos a erosão constante da forma-mercadoria, seja entre proprietários da 

força de trabalho, seja de capital; bem como a inexistência de um processo automático de 

sua reincorporação ao mercado. Conseqüentemente, é deduzida, na etapa atual, uma es

tratégia geral de reincorporação administrativa à forma-mercadoria (1984:131) que dire¬ 

cionaria as ações estatais mas que redundaria, contraditoriamente, em um conjunto de 



políticas públicas cujos efeitos econômicos, políticos e ideológicos, resultariam na am

pliação da erosão da forma-mercadoria. Apesar de haver nesta análise uma clara expli

cação sobre as relações entre aparelho institucional de poder e a esfera econômica, in

cluindo o desenvolvimento contraditório desta relação, não existe, neste esquema estru

turalmente determinado, lugar para as lutas políticas. Em outros termos, a questão do 

político fica reduzida à institucional idade e à ação administrativa do poder público. 

Talvez por isto esteja ausente da contribuição de Offe uma teoria da mudança; apenas 

enuncia-se uma análise da crise de legitimidade e de governabilidade. 

O tratamento da crise nos estudos de Offe está vinculado à dupla função do 

Estado de garantir os mecanismos de acumulação, ao mesmo tempo em que busca al

cançar a legitimação do exercício do poder político, vinculando-se com o desen

volvimento das formas não mercantis, necessárias à reprodução da produção de mer

cadorias. Assim, a expansão do papel do Estado, ou seja, da formas extra-cconômicas, 

ameaça progressivamente tanto a acumulação quanto a legitimação. A crise emergente, 

conseqüência da necessidade do Estado buscar compensar as falhas do mercado, revela-

se através de suas três dimensões: como crise fiscal, como crise de racionalidade administra

tiva e como crise de lealdade das massas (Jessop. 1982:109). As ações estatais são distingui¬ 

das entre alocativas e produtivas. As primeiras envolvem o uso de recursos estatais para 

assegurar as condições gerais da atividade econômica e também prover os serviços 

públicos gerais, que seriam avaliados segundo um teste de conformidade legal; as 

segundas envolvem um conjunto de decisões sobre a produção de bens e a administração 

e gerenciamento das condições de crise e das medidas para evitá-la, que estão sujeitos a 

uma outra lógica, sendo submetidas a um teste de efetividade funcional e também de 

consenso político. 

Offe (1984) crítica duramente a perspectiva weberiana por não ter diferenciado 

entre estes planos de ação estatal, supondo que a racionalidade burocrática pudesse dar 

conta de todos eles, quando na verdade o que se observa é que a racionalidade buro

crática é adequada para as ações de alocação mas entra em choque com a racionalidade 

política requerida para as atividades produtivas. 

Criticando a visão instrumental do Estado, que vê o aparelho de Estado estri

tamente como instrumento dc valorização do capital, bem como as teorias dos fatores 

limitativos, que negam que as instituições do sistema político possam tornar-se instru

mento de qualquer interesse não-capitalista. Offe (1984:145) procura encontrar o caráter 

de classe do Estado na seletividade estrutural de suas instituições políticas: " o interesse 

comum da classe dominante se expressa, de forma mais exata, naquelas estratégias legis

lativas e administrativas do aparelho estatal que não são desencadeadas por interesses ar

ticulados, ou seja 'de fora', mas que brotam das próprias rotinas e estruturas formais das 

organizações estatais...". Em outros termos, ele afirma que para se poder falar de um 

caráter classista do Estado - que corresponderia ao "capitalista global ideal" - é preciso 

demonstrar que o sistema de instituições políticas corresponde aos interesses do processo de 

valorização. Essa seletividade manifestar-se-ia de duas maneiras: 

a. Por um lado o aparelho estatal deve ser capaz de decantar um interesse de classe, no 

sentido do interesse capitalista global, à partir dos interesses estreitos e contraditórios 



dos capitais individuais, manifestos em uma política pluralística de influências, de forma 

que, mesmo contra a resistência dos grupos de interesses isolados, seja capaz não apenas 

de destilar o interesse geral, mas também de unificá-lo. 

b. O Estado necessita selecionar suas ações e proteger o capital global contra interesses 

e conflitos anticapitalistas, seja formulando um interesse positivo para a acumulação 

capitalista, seja através da repressão aos interesses percebidos como antagônicos. 

Os mecanismos de seletividade do aparelho de Estado são identificados em qua

tro níveis - estrutura, ideologia, processo e repressão - , funcionando como um sistema 

escalonado de filtros com operações cumulativas. 

Hirsch (1977:100) assimila a noção de seletividade e enumera alguns elementos 

desta prática, que são fundamentais para compreensão da intervenção estatal através das 

política sociais: 

1. Preservação de um "limite do sistema" que protege a esfera da produção de uma in

tervenção do Estado que ponha em risco a propriedade privada e o direito privado. De 

sorte que a ação estatal se dá prioritariamente nas atividades referentes à reprodução, na 

esfera da distribuição. Mesmo nesta esfera, onde se situam as políticas sociais, o limite 

da intervenção estatal é a acumulação capitalista, evidentemente mediada pelas lutas de 

classes e organização social. Conseqüentemente, as determinações fundamentais do de

senvolvimento social não se tornam objeto destas políticas, o que caracteriza um sistema 

estrutural de não-decisões relativas aos pontos cruciais envolvidos nas questões sociais. 

2. A relação acima apontada do Estado com a produção material implica ainda que os 

recursos materiais à disposição do Estado são estruturalmente limitados no limite dos lu

cros do capital. Isto tem como conseqüências a impossibilidade do Estado aumentar a 

taxação e planificar sua captação de recursos, dado que ela é subordinada à lucratividade 

dos capitais individuais. Assim, a captação de recursos por parte do Estado para apli

cação em políticas sociais não depende prioritariamente da demanda social, nem exclusi

vamente do nível em que se apresenta a luta de classes, mas encontra um limite externo 

que é a lucratividade do capital. 

3. A seletividade estrutural do Estado é dada pela sua possibilidade de aliar à inte

gração ideológica um esquema de repressão física capaz de desarticular muitas das for

mas de organização das classes dominadas, que poderiam vir a transformar as necessi

dades sentidas em demandas sociais efetivas, as quais não poderiam ser negligenciadas. 

4. Finalmente, as demandas que conseguem penetrar o processo de tomada de decisões 

burocrático recebem um tratamento "técnico" que busca destematizar a sua relação social 

e seu caráter de classe, por meio de um conjunto complexo de estratégias administrati

vas, de forma a compatibilizar a atenção a estas exigências com a manutenção da domi

nação vigente. Estas estratégias de destematização sistemática da origem de classe das 

questões sociais, bem como da sua compatibilização com a ordem social vigente, 

efetuam-se através de procedimentos administrativos tais como o adiamento das de

cisões, a decomposição da demanda social em múltiplos setores de competência administra

tiva, o fomento do conflito e divisões entre os grupos demandantes, a destinação de re

cursos insuficientes, etc. 



Finalmente, e como conseqüência das características e elementos componentes 

deste processo decisório, encontramos que a ação do Estado capitalista vai resultar num 

conjunto de medidas puntuais, conflitivas e compensatórias, aprofundando a crise d e l e ¬ 

gitimaçào, 

Apesar das dificuldades encontradas empiricamente por Offe para demonstrar a 

seletividade das políticas estatais, o conceito tem sido largamente incorporado pelos 

analistas do Estado. No entanto, muitas críticas seguem sendo feitas ao esquema pro

posto, na medida em que ele prescinde da discussão acerca da importância da ideologia 

como parte da reprodução da sociedade capitalista. Segundo Carnoy (1984:149) embora 

Offe discuta a noção de legitimação, a legitimidade em suas análises depende: somente 

dos ganhos materiais da classe trabalhadora, enquanto os meios ideológicos à disposição 

tanto do Estado quanto dos empresários encontram-se ausentes de sua discussão. 

Outro autor que, embora adote o conceito de seletividade, tece comentários críti

cos acerca da relativa ausência de tratamento dos mecanismos ideológicos de repro

dução é Therborn (1982:246), que aponta no pensamento de Offe (e também no de 

Habermas) a aceitação do tipo ideal weberiano do capitalismo competitivo, contra o qual 

eles contrastam o capitalismo moderno com a crescente intervenção estatal, su

postamente fazendo a legitimação ideológica mais necessária, deixando de dar a devida 

importância ao papel da ideologia no capitalismo competitivo. 

Finalmente, valeria acrescentar que, por não tratar a questão da mudança, o pen

samento de Offe não enfrenta a questão relativa ao efeito das lutas populares sobre o 

aparato estatal, a não ser enquanto modificação de seus ganhos materiais ou diminuição 

de sua legitimidade, aprofundando a crise do Estado. Assim, enquanto a seletividade 

estrutural é a possibilidade de concretização do domínio de classe, j á a crise do Estado 

parece nada ter a ver com as lutas específicas das classes dominadas. 

O E S T A D O A M P L I A D O 

Gramsci foi o autor, dentro da corrente marxista, que rompeu def ini t ivamente 

com a tradição jusnaturalista na sua pressuposição da existência de formas de associação 

que antecedem ao Estado, correspondentes à sociedade civil. Ele não abandona a dico¬ 

tomia base/superestutura para substitui-la pela de sociedade civil/Estado (Bobbio, 

1987:40), mas também não trabalha com o determinismo economicista implícito na 

primeira dicotomia, de sorte que busca compreender a articulação entre o econômico e o 

político a partir de uma concepção ampliada do Estado. 

Em termos mais gerais, Gramsci afirma a determinação da economia, como 

quando enuncia o conceito de bloco histórico: "A infra-estrutura e as superestruturas for

mam um bloco histórico, o que significa que o conjunto complexo, contraditório e dis

cordante das superestruturas é o reflexo do conjunto das relações sociais de produção" 

(Gramsci, em Materialismo Histórico e a Filosofia de Benedetto Croce). 

No entanto, a constituição do bloco histórico não se dá de forma mecânica, mas 

sim através da unificação de diferentes camadas em torno da classe dirigente, isto é, ela 

passa necessariamente pelo Estado. Ou seja, Gramsci fugiria de uma interpretação 



economicista, considerando-se que o conceito fundamental não seria, como via Portelli 

(1974), o de bloco histórico, mas sim o de correlação de forças, já que ela é condição 

para a formação do próprio bloco histórico (como assinala corretamente Buci¬ 

Glucksman, 1980). O conceito de correlação de forças, por sua vez, implica na am

pliação do conceito de Estado, devendo ser analisado em sua dimensão econômica, 

política e político-militar. 

Bobbio (1987:40) aponta que a dicotomia estruuira/superestrutura é representada 

por Gramsci nos termos de outras duplas, como: momento econômico/momento ético-

político; necessidade/liberdade; objetividade/subjetividade. 

O desenvolvimento de uma nova compreensão da relação infra-estrutura/su¬ 

perestrutura requereu para isto que fosse formulada sua teoria ampliada do Estado na 

qual a superestrutura passa a constar com dois níveis distintos, a sociedade política, ou 

conjunto de mecanismos através dos quais a classe dominante detém o monopólio da 

violência (burocracias e Forças Armadas) e a sociedade civil, compreendendo o conjunto 

de organizações públicas e privadas responsáveis pela elaboração e/ou difusão de ideolo

gias. 

Diferentemente dos marxistas clássicos que assumiriam a divisão hegeliana entre 

sociedade civil - conjunto das relações econômicas capitalistas, e sociedade política ou 

Estado, identificado com os mecanismo de coerção - , Gramsci (1968:149) amplia o 

conceito de Estado afirmando que "na noção geral de Estado entram elementos que tam

bém são comuns à noção de sociedade civil (neste sentido poder-se-ia dizer que Estado 

= "sociedade política + sociedade civil, isto é, hegemonia revestida de coerção". 

Gramsci estendeu a concepção de hegemonia, empregada por Lenin em relação à 

perspectiva de direção do proletariado na revolução democrático-burguesa (Gruppi, 

1978:6), para compreender os mecanismos de dominação burguesa sobre a classe ope

raria em sociedades capitalistas estabilizadas (Anderson, 1986:21). 

Buscando compreender a dinâmica de complexificação dos Estados nas so

ciedades ocidentais, Gramsci retoma de Maquiavel a dupla perspectiva de análise da 

política, que se expressa no conjunto de polarizações que caracterizam sua visão sobre o 

exercício do poder. Para representar o Estado ampliado. Gramsci usa um conjunto de po

larizações (Anderson, 1986; Bobbio: 1987): 

Sociedade civil/Estado 

consenso/força; 

persuasão/coerção; 

moral/política: 

hegemonia/ditadura; 

direção/domínio; 

civilização/violência. 

O exercício do poder político nas sociedades complexas, a reprodução da domi

nação de classe, não estaria restrito às funções coercitivas mas envolveria ademais o al

cance do consentimento ativo e voluntário dos dominados, ou seja, a hegemonia. 

Assim, para Gramsci "o Estado é todo o conjunto de atividades teóricas e práticas 

com as quais a classe dirigente justifica e mantém não somente a sua dominação, mas 



também consegue obter o consenso ativo dos governados" (em Maquiavel, o Príncipe e 

o Estado Moderno) 

O Estado, para além de suas funções repressivas de tutelamento de uma sociedade 

de classes, exerce um papel fundamental na sua função pedagógica, na construção/con

solidação/reprodução da direção cultural da classe hegemônica. "Esta é, precisamente a 

função do direito no Estado e na sociedade; através do "direito", o Estado torna "ho

mogêneo" o grupo dominante e tende a criar um conformismo social que seja útil à linha 

de desenvolvimento do grupo dirigente" (Gramsci, 1973:190, em Notas sobre a Política 

e o Estado Moderno). 

É neste sentido que Gramsci (1968:145) fala do Estado ético, quando eleva as 

massas ao nível cultural correspondente ao desenvolvimento das forças produtivas, afir

mando que para tal as escolas com sua função educativa positiva e os tribunais como 

função educativa negativa seriam as atividades estatais mais importantes, juntamente 

com o conjunto predominante de múltiplas iniciativas privadas que formam o aparelho 

da hegemonia política e cultural das classes dominantes. 

Coutinho (1980:52) analisa a separação introduzida por Gramsci na superestru

tura (sociedade política c sociedade civil) como decorrência tanto das funções que exer

cem na articulação e reprodução das relações de poder - as duas esferas se distinguem 

no modo de promoção dos interesses de classe - , quanto por possuírem material idades 

próprias. 

No primeiro caso, no âmbito da sociedade civil, as classes buscam exercer sua 

hegemonia, isto é, buscam ganhar aliados para as suas posições através da direção e do 

consenso. Por meio da sociedade política, ao contrário, exerce-se sempre uma ditadura 

ou, mais precisamente, uma dominação mediante a coerção. Os aparelhos materiais cor

respondentes á sociedade política são a burocracia militar e executiva, para a sociedade 

civil são o conjunto de organismos públicos e privados, relativamente autônomos ao 

Estado (no seu sentido estrito), que funcionam como portadores materiais específicos 

das relações sociais de hegemonia. 

Para Coutinho (1985:62) seria essa independência material que garantiria a 

autonomia relativa assumida na figura social da hegemonia, permitindo que a sociedade 

civil tenha uma legalidade própria e funcione como mediação necessária entre a base 

econômica e o Estado em sentido estrito. 

Entretanto, seria incorreto identificar o conceito dc hegemonia tanto com a noção 

marxista de ideologia dominante quanto com a problemática weberiana dos mecanismos 

de legitimação, conforme alerta Buci-Glucksman (1980:80). A dialética Gramsciana 

assinala os efeitos contraditórios da hegemonia, já que o emprego de um modelo dc in

tegração, a análise da integração das classes subordinadas a uma classe dominante im

plica uma teoria da automização dessa classe, isto é, o estudo da formação de uma con¬ 

tra-hegemonia. 

A supremacia de uma classe aparece sob duas formas: como direção e como 

domínio; opondo-se assim hegemonia à dominação, submissão pela força dos inimigos e 

aliança com os grupos que lhe são próximos. Esse desdobramento permite a Gramsci 

afirmar que um grupo social possa e deva ser dirigente antes de conquistar o poder governa¬ 



mental, sendo esta inclusive uma das condições principais para a própria conquista do 

poder. 

A necessidade e possibilidade de uma classe vir a ser hegemônica antes de tomar 

o poder, isto é, conquistar o consenso na sociedade civil, antes de tomar os aparelhos da 

sociedade política, introduz uma nova trajetória para a classe operária realizar a transição 

para o socialismo, ademais de trazer para o cerne da luta de classes as batalhas ao nível 

cultural e ideológico travadas no cenário institucional. Não se trataria, no entanto, de 

descolar a organização da vontade política de sua base econômica, como bem ressalta 

Gramsci: 

"O fato da hegemonia pressupõe indubitavelmente que se leve em conta interes

ses e grupos sobre os quais a hegemonia se exerce, que se forme um certo equilíbrio de 

compromisso, isto é, que o grupo dirigente faça sacrifícios de ordem econômica corpora

tivista; mas é evidente que tais sacrifícios e tal compromisso não podem dizer re

speito ao essencial. Porque se a hegemonia é étíco-política, dando pode deixar de ser 

econômica, ela não pode deixar de ter seu fundamento na função decisiva que o grupo 

dirigente exerce nos setores decisivos da produção " (Buci-Glucksman, 1980:100). 

Desta forma a conquista da hegemonia, processo pelo qual a classe supera seus 

interesses econômicos-corporativos e se eleva a uma dimensão universal, se por um 

lado decorre da função desta classe no processo produtivo, é por outro lado o momento 

em que a classe deixa de ser um fenômeno exclusivamente econômico para alcançar a 

direção, que se exerce em um contexto de política de alianças, sendo ganha no campo da 

luta política. 

A relação entre Estado e classe dominante aparece em Gramsci (nos Escritos 

Políticos) como processo no qual o Estado exerce papel fundamental na constituição das 

classes, afirmando que a classe burguesa não é uma entidade externa ao Estado mas que 

o Estado conciliaria no plano jurídico as dissensões internas das classes; unificando as

sim as camadas e mesmo modelando-a por inteiro. 

A função estatal de mediação política, que permitiria superar as divisões de 

classe, constituindo-a em hegemônica, é parte das atividades dos intelectuais orgânicos, 

"que fazem coincidir a cultura com a função prática", entendendo por intelectuais 

aqueles que exercem funções de organização nos planos da produção, da cultura ou da 

administração pública. (A concepção da burocracia como força social mediadora entre 

infra-estrutura e superestrutura, na ação de expansão da hegemonia, foi posteriormente 

apropriada e desenvolvida por Poulantzas). 

Gramsci jamais deixou de apontar o elemento coercitivo subjacente ao exercício 

do poder nas democracias parlamentares ocidentais, mas sua busca de uma estratégia de 

luta apropriada às condições de complexificação apresentadas em tais sociedades levou-

o ao desenvolvimento teórico do Estado ampliado cuja existência histórica nas so

ciedades ocidentais requeria uma estratégia de transformação apropriada. A polarização 

Ocidente/Oriente combina-se com as anteriormente mencionadas - sociedade 

civil/Estado e hegemonia/coerção - caracterizando as sociedades ocidentais como 

aquelas em que, na existência de sociedades civis altamente desenvolvidas e organi

zadas, as classes dominantes necessitassem ter a direção moral e não apenas o domínio e 

controle dos aparelhos coercitivos de Estado. Nestes casos, a estratégia de luta das 



classes dominadas seria o desenvolvimento de uma contra-hegemonia, suplantando seus 

interesses econômico-corporativos e alcançando transformar-se em uma classe nacional. 

Esta estratégia, denominada "Guerra de Posição", ou de esgotamento, foi proposta por 

Gramsci em substituição à "Guerra de Movimento", ou de enfrentamento frontal, que 

ele entendia poder ter sido bem-sucedida em sociedades orientais - onde o Estado pre

dominaria sobre a sociedade civil - mas que certamente seria desastrosa naquelas so

ciedades que requeriam uma classe que fosse hegemônica antes mesmo de ser domi

nante. 

A originalidade do trabalho de Gramsci tem trazido notável contribuição ao apro

fundamento do estudo sobre o Estado e as lutas políticas nas sociedades ocidentais, bem 

como orientado os projetos de transformação social nestes casos. O mais famoso de to

dos os autores contemporâneos que recorreu à obra de Gramsci certamente foi 

Althusser, incorporando certos conceitos do primeiro à uma matriz estruturalista. Sem 

pretendermos fazer uma incursão mais sistemática ao trabalho teórico de Althusser, 

podemos resgatar apenas o conceito de Aparelhos Ideológicos de Estado (AIE), profun

damente vinculado ao pensamento Gramsciano. 

Antes, porém, seria necessário dizer que Althusser compreendia o conceito de 

Modo de Produção como a articulação entre três estruturas ou níveis - o econômico, o 

político e o ideológico - e que embora o econômico seja sempre determinante em última 

instância, qualquer um dos demais poderia vir a ser a estrutura dominante. Ele afirma 

que a determinação da superestrutura pela base é uma determinação em última instância 

o que eliminaria toda perspectiva economicista, introduzindo a noção de autonomia rela

tiva dos níveis político e ideológico. Por outro lado, a ação da superestrutura afetaria a 

base, em um processo de determinações recíprocas. 

Retomando o pensamento de Gramsci acerca do Estado ampliado, como sendo 

mais do que o aparato repressivo de Estado, Althusser busca sistematizar este algo mais 

através do conceito de AIE, que corporificaria a materialidade institucional da hegemo

nia. Enquanto os aparelhos repressivos seriam caracterizados, ademais de sua função, 

pela sua unificação e seu caráter público, os AIE seriam distinguidos pela sua multiplici

dade e pluralidade, ademais de se situarem na esfera do privado. Assim, Althusser rejeita 

a identificação do Estado com a esfera pública afirmando: "a distinção entre o público e 

o privado é uma distinção interna da lei burguesa, e válida nos domínios (subordinados) 

nos quais a lei burguesa exerce sua "autoridade"... o Estado, que é o Estado da classe 

dominante, não é nem público nem privado; ao contrário, ele é a pré-condição para 

qualquer distinção entre público e privado..." (Carnoy, 1984:96). 

D o famoso ensaio de Althusser intitulado "Ideologia e Aparelhos Ideológicos de 

Estado", Urry (1982:56) resume os seguintes argumentos: 

• a reprodução das forças produtivas e das relações de produção deve realizar-se para 

que a produção capitalista continue existindo; 

• essa reprodução é assegurada em grande parte pela ideologia; 

• essa ideologia deve ser vista como parte do Estado. Além. dos aparelhos repressivos 

que funcionam através da violência, existem os aparelhos ideológicos que funcionam 

principalmente em termos ideológicos e mostram unidade entre si; 



• enquanto a religião foi o AIE dominante nas sociedades pré-capitalistas, nas so

ciedades capitalistas este papel cabe à educação; 

• tal ideologia - conjunto de representações imaginárias dos indivíduos com as relações 

reais nas quais eles vivem - tem uma vida material; 

• a ideologia tem a função de "constituir" indivíduos concretos em sujeitos, através de 

sua interpelação; 

• os sujeitos não existem a não ser através e por sua sujeição, aceitando livremente os 

comandos dc outros, sendo centros livres de iniciativa e responsáveis por suas ações; 

• essa ideologia assume, geralmente, forma específica, dada a natureza da luta de 

classes. 

Além de criticar a visão funcionalista desta análise, Urry (1982:58) aponta a ne

cessidade do raciocínio de Althusser tratar a classe dominante como unificada, garan

tindo a unidade dos AIE. Ademais nega a identificação - realizada por Althusser - entre 

indivíduo e sujeito por meio do processo dc interpelação, argumentando que seja 

possível haver sujeitos que não são indivíduos e que o mero recrutamento do sujeito por 

meio de um chamamento desconhece a existência de interpelações contraditórias. 

Buci-Glucksman (1980:90) crítica a apropriação que Althusser pretende fazer do 

pensamento de Gramsci através do conceito de AIE, já que obscurece as relações entre 

base e superestrutura, portanto sobre a luta de classes, ao mesmo tempo em que, ao isolar 

a questão ideológica do campo da produção econômica, oculta assim a função ideológica 

interna às relações de produção. 

Gostaria de acrescentar que ao tratar o Estado como conjunto de aparelhos repres

sivos e ideológicos. Althusser identifica-se com a posição gramsciana que transcende a 

dicotomia burguesa público/privado, o que certamente é fundamental para compreensão 

de um Estado ampliado e para o entendimento dos mecanismos dc reprodução do capi

talismo. No entanto, ao abandonar a separação público/privado, relegando-a à esfera da 

lei burguesa - afirmando, como Althusser, que "as instituições privadas podem fun

cionar perfeitamente como aparatos ideológicos do Estado", as análises de orientação 

gramsciana/althusseríana têm incorrido em dois pontos que parecem problemáticos: 

• analisar a luta de classes como algo que se passa desde fora do Estado (no sentido 

estrito), desconhecendo o lugar das lutas no interior do aparato estatal e seu papel na 

consolidação da hegemonia: 

• desconhecer a importância da esfera do privado enquanto constituição do indivíduo e 

posteriormente do cidadão (na sua relação com o público), como fundamento da diferen

ciação da sociedade civil enquanto instância mediadora entre as relações econômicas 

e as relações políticas. 

Laclau (1986:75) chega a afirmar, como conseqüência da proposta althusseríana 

em relação à função de coesão inerente aos AIE, juntamente com a suposição de que 

uma classe só permanecerá no poder se controlar os aparelhos ideológicos, que pode-se 

supor que tudo que contribui para manter a coesão de uma formação social forma parte 

do Estado, dissolvendo-o enquanto instância específica, de sorte que "o Estado se reduz 

simplesmente a uma qualidade que penetra todos os níveis de uma formação social". Em 



resumo, a ampliação do Estado que toma a problemática ideológica como central e pre

ponderante na reprodução social, em detrimento e isolada assim em relação aos demais 

níveis da sociedade, acaba por diluir o próprio Estado, as políticas públicas, em uma 

função de coesão social inespecífica. 

Uma outra vertente analítica de inspiração gramsciana pode ser vista na 

abordagem teórica representada pela análise do discurso, que encontra nos trabalhos dc 

Laclau uma importante expressão de sua aplicabilidade aos estudos sobre o poder. Nesta 

vertente, o rompimento com o determinismo economicista vai além dc dotar os níveis 

político e ideológico com uma efetividade própria, mantendo ainda uma determinação 

econômica, para tratar as práticas ideológicas como um processo que constitui os sujei

tos que não são pre-constituídos ao nível das relações econômicas, e mesmo quando in

terpelados através das ideologias não são necessariamente vinculados a um per¬ 

tenecimento de classe (Jessop, 1982:192). 

Rejeitando toda forma de reducionismo, os teóricos do discurso fazem uma lei

tura de Gramsci através da qual negam que todas as forças políticas sejam redutíveis às 

classes; que existam ideologias puras de classe: que a hegemonia seja alcançada pela im

posição da ideologia paradigmática de uma classe à outras classes no sentido dc formar 

uma aliança. A o contrário, identificam forças políticas policlassistas em luta em um uni

verso pluralista de elementos ideológicos (nacional-popular) que diferentes classes 

podem selecionar de distintas maneiras para articular e produzir suas próprias ideologias 

de classe. Ou seja. não se trata de negar o conteúdo de classes das ideologias, mas sim de 

evitar faze-lo por meio de mecanismos reducionistas, procurando, ao contrário, desven

dar os processos de articulação e desarticulação dos discursos e do campo ideológico que 

lhes dá sentido. 

Neste sentido. Laclau (1986:184) propõe a separação entre a determinação de 

classe das superestruturas política e ideológica e as formas de existência das classes ao 

nível destas superestruturas, afirmando que as classes como polos de relações de pro

dução antagônicas não têm qualquer forma de existência necessária nos níveis 

ideológico e político. 

A argumentação de Laclau em seu estudo sobre o populismo, pode ser assim re

sumida: 

• o caráter de classe dc uma ideologia está dado por sua forma e não por seu conteúdo: 

entendendo a forma como o principio articulatório de suas interpelações constitutivas 

(que será sempre específico a cada classe); 

• a articulação e realizada pela seleção de elementos ou conteúdos não classistas que 

são organizados de acordo à visão de mundo de cada classe (representando sua in

serção no processo de produção, bem como suas relações com outras classes em um 

dado nível da luta de classes). 

A questão da hegemonia c da luta pela hegemonia pode ser então recolocada: 

"Uma classe é hegemônica não tanto enquanto consiga impor uma concepção 

uniforme do mundo ao resto da sociedade, mas sim enquanto alcance articular diferentes 

visões do mundo de tal forma que o antagonismo potencial das mesmas fique neutrali

zado'' (Laclau, 1986:188). As ideologias das classes dominadas consistiriam na tentativa 



de articular o desenvolvimento dos conteúdos potencialmente antagônicos; assim, nos 

níveis político e ideológico uma classe só existe na medida em que luta pela hegemonia. 

A luta de classes determinaria, por sua vez, mudanças na capacidade ideológico-

articulatória das classes, na medida em que a assimilação de conteúdos do discurso 

ideológico das classes dominadas pela classe dominante pode chegar a tal ponto que 

ameace a hegemonia, ou seja, a capacidade de neutralização do potencial antagônico, de 

tal forma que as classes dominadas imponham seu discurso articulador no seio dos apa

ratos do Estado (Laclau, 1986:189). 

Conteúdos como "povo", "cidadania" ou mesmo "democracia" e "igualdade" 

fazem parte da luta ideológica, sendo articulados diferentemente pelas classes fundamen

tais, sem no entanto se identificarem com as classes em luta. Ademais, a luta ideológica 

inclui a própria constituição das classes, sua interpelação como sujeitos, antecedendo a 

luta de classes propriamente. 

Se bem esta abordagem fuja de um reducionismo que admitisse, por exemplo, 

que esse ponto de equilíbrio entre assimilação e crise fosse dado pela inserção da classe 

na produção, fica, por outro lado, difícil encontrar um fundamento para a preservação da 

hegemonia. Desde que o nível econômico, como todos os demais, é também com

preendido como uma dimensão discursiva, essa abordagem acaba por privilegiar o dis

curso ideológico em detrimento dos discursos econômico, legal, militar, administrativo, 

etc., como bem assinala Jessop (1982:200), ao apontar que assim a hegemonia acaba re

duzida a um efeito de vários mecanismos de interpelação, considerados isoladamente de 

suas condições de produção e recepção. 

O E S T A D O C O M O R E L A Ç Ã O 

O pensamento mais instigante no debate marxista acerca do Estado foi produzido 

por Poulantzas, cujos estudos iniciais caracterizaram-se pela marcante influência estrutu¬ 

ralista, mas cujos trabalhos finais foram progressiva e às vezes contraditoriamente afas

tando-se desta corrente e aprofundando o estudo do predomínio das lutas de classes na 

ação estatal e na reprodução da produção capitalista. 

Polemizando com diferentes autores dentro e fora da corrente marxista, às vezes 

consigo mesmo em outros trabalhos, Poulantzas admite que a imagem construtivista da 

base e superestrutura não convém ao estudo do Estado e tem gerado inúmeras interpre

tações incorretas. As incorreções são fruto do pressuposto aí implícito de uma exteriori¬ 

dade entre as relações de produção e as lutas políticas, o que acarretaria: 

a. a redução da concepção da base econômica a elementos invariantes de natureza es¬ 

sencialista; 

b. a suposição de que a economia seja auto-regulável e auto-reproduzfvel; 

c. a negação do papel do político e da ideologia como constitutívamente presentes nas 

relações de produção e em sua reprodução; 

d. a identificação do Estado como um reflexo do econômico. 

A o contrário, Poulantzas parte de uma leitura de Marx na qual sobressai 

exatamente a indissociação entre Estado e economia, afirmando que o exercício da 



violência legitima está organicamente implícito nas relações de produção (1980:22). A 

separação entre Estado e economia no capitalismo não traduz um exterioridade - como 

se o Estado viesse a interferir na economia desde fora - mas encobre a presença constitu

tiva do político nas relações de produção. 

Assim como o econômico não constitui um campo exterior é prévio às lutas de 

classe, da mesma forma o Estado não é posterior a elas: "o Estado baliza desde então o 

campo das lutas, aí incluídas as relações de produção; organiza o mercado e as relações 

de propriedade; institui o domínio do político e instaura a classe politicamente domi

nante; marca e codifica todas as formas de divisão do trabalho, todo o real no quadro 

referencial de um sociedade dividida em classes" (Poulantzas, 1980:45). 

Esta concepção do Estado permite tratar as suas relações com os diferentes níveis 

ou instâncias da sociedade: 

• Com relação ao político: 

Embora as relações de poder não possam ser reduzidas às lutas de classe e identi

ficadas com o Estado - não sendo as relações de classe o terreno exclusivo de consti

tuição de todo o poder - em uma sociedade de classes todo poder encobre uma signifi

cação de classe, sendo que o poder político condiciona os outros campos de poder. 

• Com relação à ideologia e às formas jurídicas: 

"A especialização e centralização do Estado capitalista, seu funcionamento 

hierárquico-burocrático e suas instituições eletivas implicam uma atonomização e par¬ 

cealizaçâo do corpo político nisso que se designa de 'indivíduos', pessoas jurídico-ã 

jurídico-políticas, e sujeitos das liberdades" (1980:70). 

A individuação requerida para o exercício do poder no capitalismo está referida à 

divisão social do trabalho e às relações de produção, impondo uma matriz tempo-

espacial através do que Foucault estudou e denominou normalização, isto é, uma tec

nologia política do corpo introduzida pelo uso estatal de técnicas de saber e prática de 

poder disciplinares. 

A lei moderna, como sistema jurídico axiomatizado, materializa a ideologia 

dominante constituindo o quadro de coesão formal dos indivíduos, jurídica e politi

camente integrados como sujeitos em uma unidade povo/nação. A violência monopo

lizada pelo Estado permanece sustentando o exercício do poder e da dominação, mesmo 

quando esta violência não se exerce diretamente ou quando a lei assume uma caráter de 

positividade, como nas intervenções econômicas e na garantia dos direitos sociais. 

• Com relação às ações econômicas e sociais do Estado: 

A articulação entre Estado e economia tem variado historicamente de acordo com 

os modos de produção e também em um mesmo modo de produção, caracterizando diferen

tes etapas no processo de acumulação. Poulantzas afirma que no estágio do capitalismo 

concorrencial e nas primeiras fases do capitalismo monopolista as funções econômicas 

do Estado estavam subordinadas às funções repressivas e ideológicas (1980:192), mas 

que na etapa atual o conjunto das operações do Estado se reorganiza em relação a seu pa¬ 



pel econômico que passa a subordinar as funções políticas e ideológicas. No entanto, 

chama a atenção para o fato de que o papel essencial que o Estado passa a ter na repro

dução ampliada tanto do capital quanto da força de trabalho não pode ser escamoteado 

pela ideologia tecnocrática da neutralidade técnico-administrativa, posto que este deslo

camento é determinado em/e pela luta dc classes. Para Poulantzas (1980:147), o Estado 

no caso capitalista deve ser considerado a condensação material dc uma relação de 

forças entre classes e frações de classe, ou seja, como campo estratégico e complexo no 

qual as relações de poder encontram seu ponto de cristalização contraditória no sistema 

institucional. 

A teoria relacionai do poder ao insistir em definir o Estado como a condensação 

material e específica de uma relação entre classes e frações de classe o faz assumindo 

alguns pressupostos que merecem ser destacados: a autonomia relativa do Estado; a ma

terialidade institucional do poder; a unidade de classe das políticas. 

Compreender que o poder político seja a capacidade das classes sociais dc con

quistarem e imperem seus objetivos nos remete à esfera dos interesses materiais gerados 

na esfera produtiva, mas, desde que a dominação burguesa requereu uma instância 

física de repressão exterior ao processo de reprodução das classes, conclui que o modo 

de reprodução da violência política institucionalizada não é idêntico ao da reprodução 

das classes sociais. 

O Estado, sua política, suas formas, suas estruturas, traduzem, portanto, os interesses 

da classe dominante não de modo mecânico, mas através de uma relação de forças que 

faz dele uma expressão condensada da luta de classes em desenvolvimento. 

Embora o Estado não seja um sujeito dotado de vontade própria, mas sim uma 

forma organizada de relações de classe, há que se reconhecer que ele possui um modo de 

funcionamento que lhe é próprio que decorre da não identificação entre classe dominante 

e a classe reinante (burocracia), o que confere um movimento próprio aos aparelhos de 

Estado. Este modo próprio de organização e funcionamento, se é por um lado uma decor

rência das funções cumpridas pelo Estado no processo de reprodução social - , garantia da 

unidade e dominação - é também um fator interventor na dinâmica da acumulação e re

produção social, desde que as lutas de classe que se corporifícaram no aparato estatal 

passam, a partir de sua institucionalização, a funcionar como elemento ativo neste processo; 

mesmo quando sua base original, e relacionai, foi perdendo terreno no cenário da luta 

política. 

O Estado é. pois. constituído por dois elementos que são as forças políticas e a 

sua materialidade institucional, em uma relação de condicionamento do aparato insti

tucional pelas forças políticas que, no entanto, não se dá de modo mecânico ou reflexo. 

As contradições de classe assumem a forma de contradições internas entre ramos 

e aparelhos e mesmo no interior de cada um deles, acarretando uma fragmentação que 

impede a visão do Estado como conjunto unitário institucional, mera estrutura hierarqui¬ 

zada de poder. 

A o contrário, o poder das classes se expressa na unidade contraditória de aparelhos 

que se opõem e conflituam na sua lógica na medida em que cada um cristaliza o poder de 

uma fração específica ou de uma aliança de interesses dos componentes do bloco no 

poder, de sorte que esta fragmentação é constitutiva do Estado capitalista. 



Em outras palavras, as lutas políticas não são exteriores ao Estado enquanto os¬ 

satura institucional, mas, ao contrário, se inscrevem neste aparato, permitindo assim que 

ele venha a ter um papel orgânico na luta política, como unificador da dominação. 

Finalmente, esta concepção do Estado é capaz de percebê-lo, para além de um 

conjunto dc aparelhos e instituições, como um campo e processos estratégicos, onde se 

entrecruzam núcleos e redes de poder que ao mesmo tempo articulam-se e apresentam 

contradições e decalagens uns em relação aos outros. Daí que a fragmentação constitu

tiva do Estado capitalista não possa ser tomada como inverso da unidade política, mas 

como sua condição de possibilidade, que assegura sua autonomia relativa. 

Assim, o Estado, embora contenha na sua ossatura institucional a inscrição das 

contradições no seio da classe dominante, não se compõe de um conjunto dc órgãos que 

agem aleatoriamente. Ele possui uma unidade de aparelho, para além da contradição in

tra e inter-órgãos, que assegura a sua atuação, a longo prazo e como conjunto, cm favor 

da fração hegemônica do capital. 

Segundo Poulantzas (1980:157) "é o jogo dessas contradições na materialidade 

do Estado que torna possível, por mais paradoxal que possa parecer, a função dc organi

zação do Estado." Da mesma forma que o aparato material, o pessoal do Estado é 

atravessado pelas contradições de classe que são a expressão da luta política - não sendo 

de nenhuma forma imunes à luta seja no bloco do poder, seja ainda às reivindicações das 

classes dominadas. No entanto, estas lutas no interior do aparelho dc Estado são como 

que filtradas do seu caráter de classe, passando a ser vistas como "brigas" internas entre 

grupos de diferentes ramos e instituições estatais. Por outro lado, o pessoal do Estado di

funde e recria a cada momento e em cada ato a ideologia do Estado neutro, repre

sentante da vontade coletiva e voltado para a busca do bem-comum, que é o verdadeiro 

cimento interno (Poulantzas, 1980:153) dos aparelhos do Estado, responsável pela uni

dade de aparelho e unidade do pessoal do Estado. 

As aparências de neutralidade e autonomia absoluta do Estado são reforçadas na 

medida em que este deverá cuidar para que a sociedade se reproduza globalmente en

quanto sociedade capitalista, organizando os interesses gerais de reprodução a longo 

prazo em detrimento dos interesses específico e imediatos, mesmo da fração monopo

lista hegemônica. Isto porque a hegemonia desta fração não reflete mecanicamente sua 

dominação econômica mas sim uma estratégia geral de acumulação capitalista, que deve 

ser organizada politicamente com a participação direta do Estado. 

Neste sentido o Estado funciona como um verdadeiro partido de classe, consti

tuindo a burguesia em classe dominante. 

A possibilidade do Estado de organizar assim as frações dominantes é dada 

exatamente em função da sua autonomia relativa e da inscrição dos interesses divergen

tes na sua materialidade institucional, de tal forma que ele não organiza tais interesses 

desde fora, mas sim no interior do seu aparato material. Finalmente, dada a unidade 

política do Estado, o equilíbrio de compromissos assim alcançado orienta-se para re

produção da hegemonia da fração dominante, em decorrência da sua importância es

tratégica para o processo de reprodução do capital global. 



Enquanto o Estado funciona c o m o organizador das classes dominantes, cor

responde-lhe papel inverso em relação às classes dominadas, ou seja, os aparelhos de 

Estado agem no sentido de desorganizar e dividir as classes dominadas. 

Já vimos anteriormente como o próprio processo funciona como um mecanismo 

de seletividade estrutural que impede a tematização de certas problemáticas sociais, o 

que por si já dificulta a organização das classes dominadas em torno de suas demandas 

comuns. Há, no entanto, duas modalidades de ação do Estado frente às lutas populares 

que merecem ser destacadas: em primeiro lugar, a repressão, que, mesmo onde não é a 

relação prioritária é, no entanto, uma possibilidade inerente e sempre virtualmente pre

sente, ademais de ser, na maioria dos casos, uma realidade dolorosamente vivida; em 

segundo lugar, os aparelhos de Estado desorganizam as classes dominadas através da 

criação de um consenso ideológico imprescindível à manutenção da dominação bur

guesa. 

A base material destas práticas e experiências reside no processo de produção e 

de circulação do capital: é na esfera da circulação onde os indivíduos se encontram 

como proprietários, e iguais, para a troca de supostos equivalentes. A preservação desta 

aparência de igualdade econômica e neutralidade do Estado, elemento necessário e cen

tral na construção deste consenso, implica em que o Estado atenda, de alguma forma, in

teresses das classes dominadas, ressaltando que: 

1. o consenso não se constrói com idéias abstratas, mas sim, com aquelas que se origi

nam em práticas sociais concretas; 

2. para isto é necessário que o Estado construa sua aparente neutralidade, tomando em 

conta interesse materiais das classes dominadas; 

3. neste sentido, o Estado pode impor certos sacrifícios econômicos às classes domi

nantes, de forma a atender certos interesses materiais das classes dominadas; 

4. o atendimento dos interesses materiais das classes dominadas não tem como decor

rência o mesmo tratamento aos seus interesses políticos. A o contrário, supõe-se que ao 

exigir sacrifícios econômicos às classes dominantes e atender às necessidades materiais 

das classes dominadas, o Estado alcance por um lado a manutenção da acumulação, 

limite último dos sacrifícios que podem ser impostos, e por outro lado, a criação do con

senso, isto é, em outras palavras, o exercício da hegemonia burguesa. Assim, o Estado 

assegura a presença das classes dominadas em seu seio, embora exatamente como 

classes dominadas e a integração ideológica significa que os interesses das classes domi

nadas não podem ser simplesmente sufocados e negados, mas devam ser integrados e 

transformados. 

Segundo Poulantzas (1980:94) "as classes dominadas encontram na lei uma bar

reira de exclusão e igualmente a designação do lugar que devem ocupar. Lugar que é 

também lugar de inserção na rede político-social, criadora de deveres-obrigações e tam

bém de direitos, lugar cuja posse imaginária tem conseqüências reais sobre os agentes". 

Assim, embora a perspectiva das lutas no interior do Estado, das possíveis 

alianças entre facções da burocracia e setores da classe dominada seja talvez uma das 

mais importantes contribuições de Poulantzas ao debate atual sobre transição ao so

cialismo, de nenhuma maneira ele absolutiza esta estratégia de lutas. A o contrário, pen¬ 



sando na transição, mas também na construção de um socialismo democrático, Poulantzas 

sustenta a necessidade de se combinar as lutas pela transformação e expansão do Estado 

com a construção de movimentos de base, muitos de extração policlassista, unificando as 

massas populares e construindo as formas auto-gestionárias do exercício do poder, com a 

preservação das instituições e liberdades da democracia representativa. 

Diferente autores têm criticado aspectos importantes dos trabalhos de Poulantzas, 

especialmente com relação à sua perspectiva metodológica, onde convivem um marxismo de 

orientação estrutural-funcional com uma perspectiva analítica fundada na luta de classes. 

Jessop (1982) discute o conceito de autonomia relativa de Poulantzas, autonomia 

esta que algumas vezes fundamenta-se no lugar particular da região do político na matriz 

estrutural do M o d o de Produção Capitalista e, posteriormente, vem a ser tratada como 

originando-se da conjuntura particular da luta de classes. A inconsistência do conceito de 

autonomia relativa do aparelho dc Estado aumenta quando confrontada com sua função 

de, a longo prazo, garantir a unidade política da classe dominante, mesmo que a curto 

prazo as políticas públicas revelem-se como contraditórias e conflitivas. 

Lojkine (19) já apontava o parentesco entre o marxismo estruturalista de Poulan

tzas e Althusser e o funcionalismo: a incapacidade de formular uma teoria da mudança 

social, na medida em que esvazia o conceito hegeliano de contradição social e reduz o 

indivíduo ao suporte de uma função econômica. 

Tal problema decorreria da separação encontrada em Poulantzas, entre as estru

turas e as práticas, dc sorte que a classe social é identificada pura e simplesmente a uma 

força social, (1978:73) confundindo a existência da classe social com seu modo de repre

sentação política. Este raciocínio levaria o autor a uma definição clássica da sociologia 

funcionalista onde o Estado aparece como fator de coesão social não é instrumento da 

classe dominante porque não representa seus interesses econômicos mas só os políticos. 

Assim, as concessões imposta ao Estado pela luta das classes dominadas são vistas como 

meios de realizar a hegemonia das classes dominantes, já que não põem em causa as 

estruturas do tipo capitalista de Estado na medida em que operam no interior dos limites 

econômicos-corporativos, sem ameaçar o predomínio político. 

São duas as conseqüências deste raciocínio, (Lojkine, 1976:81): 

• não permite pensar a relação Estado-classes dominantes a não ser através da noção de 

bloco no poder, transformando o bonapartismo de situação histórica concreta em um 

tipo de Estado capitalista; 

• está impossibilitado de pensar a relação entre Estado e a luta de classes a não ser 

como dominação intangível, o que significa que Poulantzas recusa-se a dar todo seu 

sentido ao conceito gramsciano de hegemonia que implica a possibilidade, pelas 

classes dominadas, graças a uma organização política independente, de elaborar uma 

contra-hegemonia". 

A o tratar as concessões impostas ao Estado pela luta das classes dominadas como 

meio de realizar a hegemonia das classes dominantes, Poulantzas separa as lutas 

econômicas das práticas políticas, de tal forma que uma perspectiva de mudança ou fica 

impossibilitada ou tende a cair no voluntarismo. 



O E S T A D O C O N S E N S U A L 

Neste último tópico pretendemos agrupar os trabalhos de dois autores contem

porâneos -Habcrmas e Przeworski - cujos estudos, embora de natureza bastante diversa, 

encontram certa similaridade tanto metodológica quanto em relação à concepção do 

Estado (por mais que esta afirmativa possa soar como heresia sob outros pontos de 

vista). 

Ambos os autores combinam uma análise do capitalismo em sua fase atual com 

base no materialismo histórico com a abordagem da teoria da ação coletiva (Habermas 

mais preocupado com a integração e Przeworski com a lógica da ação), tratando a 

questão do Estado democrático como resultante de um consentimento comunicacional, 

moral ou econômico das diferentes classes em conflito. 

Anderson (1987) procura resumir o argumento de Habermas, que partiria da 

critica ao fato de Marx ter atribuído a primazia fundamental à produção material, 

reduzindo a ela as demais dimensões da vida societária. Para Habcrmas, a interação so

cial seria uma dimensão irredutível da prática humana, não podendo ser pressuposta se

quer a sua correspondência com a evolução da produção, já que a "dialética da vida 

moral tem sua autonomia própria". 

Habermas também inverteria o sentido na causação da evolução histórica ao assu

mir que foram as determinações morais, mais que as forças econômicas que acarretaram 

as transformações fundamentais, inclusive na sociedade capitalista, como afirma: "o de

senvolvimento dessas estruturas normativas é que marca o ritmo da evolução social, pois 

novos princípios organizacionais da organização social supõem formas novas dc inte

gração social; e estas, por sua vez, possibilitam a implementação de forças produtivas 

viáveis ou a criação de novas, assim como a intensificação da complexidade social". 

(Anderson. 1987:72) 

A integração social vem a ser identificada com a comunicação e a evolução 

decorreria de processos de aprendizagem e da lógica de desenvolvimento da mente hu

mana, embora isso não assegure que o estágio atual seja o mais elevado do desen

volvimento moral, já que isso depende essencialmente da maturidade dos sujeitos ético-

políticos. 

Anderson (1987:74) vê no deslocamento da integração para comunicação e poste

riormente para linguagem a raiz da compreensão da democracia como pacto consensual 

que estabelece a verdade, uma situação dc fala ideal na qual a aspiração à vida boa pode 

livremente expressar-se: o que o leva a criticara visão política dc Habermas como sendo 

essencialmente pedagógica. 

Em um estudo sobre o conceito de poder de Hannah Arendt, Habcrmas aponta o 

modelo comunicativo que inspira tal conceituação o qual comportaria um conteúdo nor

mativo, levando a autora a afirmar que nenhuma liderança política pode substituir im

punemente o poder pela violência e que o espaço público seria a fonte da legitimação do 

poder. Neste estudo, Habermas chama a atenção para o fato de que assim a ação comuni¬ 

cativa surge como única categoria política, o que exige que a autora pague um preço por 

isso: 

• excluir da esfera política todos os elementos estratégicos, definindo-os como violência; 



• isolar a política dos contextos econômicos e sociais em que está embutida através do 

sistema administrativo; 

• não poder compreender as manifestações da violência estrutural. 

Para evitar estes problemas Habermas sugere distinguir a dominação ou exercício 

do poder político da sua gênese (aquisição, gestação e preservação). As instituições 

políticas viveriam do reconhecimento e não da violência. O elemento estratégico da ação 

política diz respeito à violência exercida como capacidade de impedir outros indivíduos 

ou grupos de defender seus próprios interesse, e, embora seja um elemento normal e até 

institucionalizado do sistema político, não é capaz de gerar poder legítimo. 

O poder legítimo origina-se das convicções comuns que se formam num processo 

de comunicação não coercitiva. Assim se expressa Habermas: "Nenhum detentor de 

posições de dominação pode exercer o poder, e ninguém poderá disputá-lo, se tais 

posições não estiverem ancoradas nas leis e instituições políticas, cuja sobrevivência re

pousa, em última instância, sobre convicções comuns, sobre a opinião 'em torno da qual 

muitos se puseram de acordo'". 

A crise de legitimação moral no capitalismo avançado decorreria do próprio 

sucesso da regulação dirigida pelo Estado, levando a uma perspectiva dc "desintegração" 

mas não a uma transformação da ordem capitalista, já que a perspectiva de análise da 

crise contempla a contraditória dinâmica estrutural mas não a problemática da luta de 

classes. 

A origem da crise de legitimação seria encontrada na interpenetração das esferas 

pública e privada no desenvolvimento histórico do capitalismo, cm seus desdobramentos 

econômicos, de legitimação e motivacional. Para explicar este percurso, Habermas analisa a 

trajetória da esfera pública desde sua gênese até a situação atual em que se encontra apa

gado o fundamento liberal de separação entre o público e o privado. 

A gênese da esfera pública burguesa encontra-se no desenvolvimento do sistema 

dc trocas pré-capitalista. incluindo o intercâmbio de mercadorias e informações, revolu

cionando a concepção desta esfera, a partir do mercantilismo, com a criação das 

economias nacionais e dos Estados modernos, adquirindo a identidade atual de esfera 

pública como esfera do poder público, diferenciada da esfera das pessoas privadas reuni

das em um público (Habermas, 1984). 

A separação radical entre as esferas pública e privada, que fundamenta a existên

cia da esfera pública, passa a ser questionada a partir do final do século XIX com o cres

cente intervencionismo estatal no processo de troca das pessoas privadas como resposta 

à impossibilidade de contenção dos conflitos de interesse desencadeados na esfera pri

vada, sendo estes transpostos para o âmbito público. 

Habermas identifica a diluição da separação entre as esferas do público e do pri

vado com uma dialética de mútua contaminação, na qual emerge uma nova esfera que 

ele denomina esfera social repolitizada : 

"Assim, a longo prazo, ao intervencionismo estatal na esfera social corresponde 

também a transferência dc competências públicas para entidades privadas. Ε à ampliação 

da autoridade pública a setores privados está ligado o processo correlato dc uma substi

tuição de poder público por poder social. Somente esta dialética de uma socialização do 



Estado que se impôs simultaneamente com a estatização progressiva da sociedade é que 

pouco a pouco destrói a base da esfera pública burguesa: a separação entre Estado e so

ciedade. Entre ambos, e ao mesmo tempo, a partir de ambos, surge uma esfera social re

politizada, que escapa à distinção entre 'público' e 'privado'"(Habermas, 1984:170). 

À concentração do poder privado corresponde a centralização do poder público, 

com o aumento das funções do Estado-social, de tal forma que os antagonismos 

econômicos são agora traduzidos em conflitos políticos, modificando profundamente 

tanto o público quanto o privado, agora "sintetizado em um complexo único de funções 

que não é mais diferenciado". 

Este novo ordenamento se faz traduzir na emergência do Direito Social, correspon

dentemente ao deslocamento das funções públicas a outras instituições que não as esta

tais, em uma sociedade com a estrutura de poder cada vez mais corporativizada. 

A crise de legitimação do exercício do poder público é, pois, conseqüência deste 

processo, "já que a separação entre Estado e sociedade é superada e o Estado interfere na 

ordem social provendo, distribuindo e administrando, a generalidade da norma como 

princípio já não pode mais ser mantida sem reserva" (Habermas, 1984:210). 

As tendências de crise no capitalismo avançado, conseqüentemente à regulação 

administrativa do ciclo econômico, não confluem para a inexorabilidade de uma crise de 

caráter econômico. A tese defendida por Habermas (1980) e de que exatamente a substi

tuição dos mecanismos dc mercado pelo Estado - sempre que crie e melhore as con

dições de realização do capital - é capaz dc evitar quase permanentemente as crises 

econômicas, embora estes mecanismos, contraditoriamente, impliquem emergência de 

outras tendências dc crise. 

Na medida em que o relacionamento das classes se tenha repolitizado e o Estado 

substituído o mercado em um conjunto dc funções - a produção da mais-valia é garan

tida através do setor público - as tendências dc crise deslocam-se do sistema econômico 

para o sistema administrativo (Habermas, 1980:90). Assumindo, no entanto, que não há 

produção administrativa dc significados, Habermas aponta o desdobramento da crise ad

ministrativa em crise de legitimação. 

A análise da crise do capitalismo avançado feita por Habermas tem a vantagem 

de apontar as profundas mudanças ocorridas tanto na esfera do público quanto na do pri

vado, introduzindo a emergência de uma esfera social repolitizada onde estruturas corpo

rativas de gestão coletiva de interesses privados impõem uma nova realidade e novas 

expressões e tendências de crise de um poder ao qual foram retiradas as condições de 

fundamentação do consenso. 

Esta perspectiva, no entanto, apresenta alguns problemas teórico-metodológicos 

correntemente apontados pelos analistas: 

• o desconhecimento das funções econômicas do Estado no capitalismo liberal; 

• a identificação da crise à etapa atual do capitalismo avançado, cuja inevitabilidade 

não pressupõe uma dialética de superação da contradição; 

• na raiz deste problema encontramos a ausência dos sujeitos neste processo, no qual a 

dinâmica está centrada nas estruturas. 



A o assinalar estes pontos podemos marcar a diferença (dentre outras) entre uma 

análise das estruturas do capitalismo avançado e uma outra, na qual a cena política é 

ocupada pelas classes e suas relações sociais, como o faz Przeworski, cujas preocu

pações com a dinâmica atual do capitalismo o fazem ressaltar que sua compreensão só 

será encontrada se tomarmos em conta os interesses e atos dos próprios trabalhadores. 

"Se pretendermos extrair lições de experiência histórica, não podemos supor que 

a prática dos movimentos políticos é determinada apenas por condições objetivas, tam

pouco que tais movimentos são livres para agir conforme sua vontade, inde

pendentemente das condições que procuram transformar. Tais condições constituem, em 

cada momento, a estrutura da escolha: aquela na qual os agentes deliberam acerca de ob 

jetivos, percebem alternativas, avaliam-nas, escolhem linhas de ação e as seguem, a fim 

de criar novas condições" (Przeworski, 1989:15). 

Procurando compreender o fenômeno da social-democracia, a compatibilização 

da democracia social com o capitalismo, o autor não exime a classe trabalhadora, seus 

representantes, os partidos, de participação nesta opção reformista, afirmando neste sen

tido duas teses principais: que os partidos dos trabalhadores são levados a solapar a or

ganização dos trabalhadores como classe, no processo de competição eleitoral; que os 

compromissos entre trabalhadores e capitalistas acerca de questões econômicas são 

possíveis no capitalismo e às vezes até preferidos pelos trabalhadores a estratégias mais 

radicais (Przeworski, 1989:16). 

Procurando dar sentido e aprofundar a concepção gramsciana de hegemonia, 

especialmente na referência feita por Gramsci ao fato de que a hegemonia não pode ser 

apenas ético-política mas tem que ter um fundamento econômico, o autor aprofunda a 

discussão das bases materiais do consentimento, necessárias à formação de um equilíbrio 

de compromisso no qual os interesses das classes dominadas também estejam de certa 

maneira contemplados. Neste sentido, o equilíbrio seria dado pelo limite em que o lucro 

não diminua abaixo do nível essencial à acumulação, mas que permita fazer concessões 

que dêm aos interesses capitalista um caráter universalista. 

Considerando o sistema de produção capitalista como baseado no intercâmbio e 

na extração da mais-valia sob a forma dc lucro, Przeworski encontra nesta forma de or

ganização a base para hegemonia, já que os capitalistas aparecem como portadores do in

teresse universal - o lucro, do qual toda a sociedade depende - enquanto as reivindi

cações de outros grupos aparecem sempre como particularistas. Essa condição estrutural 

de materíalização da hegemonia é considerada necessária, porém insuficiente, para reali

zação dos interesses de qualquer grupo. Deve ser combinado com uma forma específica 

de organização das relações políticas - a democracia - na qual os resultados dos confli

tos são, sob certos limites, incertos. Esta seria a combinação ideal para garantia das bases 

materiais do consentimento, já que a democracia é um sistema em que a dependência 

em relação ao lucro constitui a base de conflitos." A democracia capitalista simul

taneamente estrutura as atividades políticas na forma de participação política e reduz os 

conflitos a questões materiais de curto prazo" (Przeworski, 1989:174). 

A possibilidade de ruptura desta situação seria dada, por um lado, pela transfor

mação da relação de representação, quando as lideranças não fossem capazes de assegu

rar a realização dos interesses materiais das massas - minando a associação necessária 



entre participação e consentimento - por outro lado, pela própria crise econômica, em

bora os custos materiais sejam distribuídos desfavoravelmente aos trabalhadores - razão 

pela qual eles não têm interesse em aprofundar a crise. A ruptura do consentimento poria 

a nu a essência coercitiva do exercício do poder, monopolizada pelo Estado, mas alocada 

indistintamente entre instituições públicas e privadas. 

As políticas - e o próprio Estado - agora aparecem como uma expressão de um 

compromisso, uma coalizão de classes que inclui tanto capitalistas como trabalhadores 

organizados. 

A organização do Estado como uma instituição e as políticas empreendidas por 

essa instituição constituem uma expressão de um compromisso de classes específico 

(Przeworski, 1989:239). 

Na verdade, este tipo de análise, embora tente combinar o determinismo estrutu

ral com a organização dos sujeitos e sua interação, não consegue fugir de uma perspec

tiva auto-reprodutora do capitalismo democrático, cuja mudança, se ocorresse, só 

poderia resultar de uma crise econômica sem solução; já que os interesses confluem to

dos para sua preservação. 

É interessante observar a diferenciação entre esta abordagem e a de Habermas, 

ambas fundadas em uma visão consensual do exercício do poder, mas que em Habermas 

chega a uma perspectiva de crise inexorável do capitalismo, enquanto que em Przewor

ski o que parece ser insuperável é a sua reprodução. 

Esta última visão decorre, a nosso ver de alguns problemas desta análise: 

a. a fundamentação da produção capitalista na categoria do lucro e não na de mais-

valia; 

b. a ausência de uma abordagem da contradição e de seu desenvolvimento nos níveis 

econômico, político e ideológico; 

c. a redução do nível político-ideológico da luta dc classes ao sistema de participação e 

representação; 

d. a identificação dos interesses de classe a interesses materiais. 

Desta forma, ao adotar a lógica utilitária do individualismo possessivo como fun

damento da ação coletiva de classe, o autor alcança transformar a luta de classes, mesmo 

que em suas manifestações não disruptivas, em um jogo cooperativo em que os parceiros 

partilham a mesma lógica e os mesmos interesses. 

Assim, ao buscar as bases materiais para o consentimento ocorre um efeito in

verso, de politização das relações dc produção, ignorando-se as contradições fundamen

tais ao nível da esfera produtiva e seus desdobramento nos demais níveis sociais. 

Na análise de Habermas, ao contrário, conclui-se que a crise do capitalismo 

avançado retirou as condições de reprodução da síndrome privatista necessária para a 

existência continuada do sistema. 

Offe (1985) tende a concordar com a conclusão de Habermas, identificando na 

crise atual uma decomposição e desestruturação das coletividades, o que acarretaria um 

enfraquecimento geral dos comprometimentos de caráter solidários, mesmo tendo par

tido de uma base de argumentação semelhante a de Przeworski. Na medida em que a 

própria autoridade estatal é tomada como um bem público a ser produzido - não sendo 



origem da ação cooperativa mas sim seu produto - a conclusão a que se chega é que o 

fundamento da ação coletiva residiria em uma certa noção de comunhão de interesses, de 

identidade coletiva que garantiria a confiança necessária entre os agentes racionais para 

efetuarem seus cálculos maximizadores. 

Para finalizar esta primeira parte do capítulo, não seria preciso recordar as con

tribuições e limitações já assinaladas no tratamento de cada uma das vertentes teóricas 

em sua análise do Estado. Restaria, no entanto, acrescentar algumas orientações meto

dológicas de caráter mais geral, antes de procurar, à partir do debate exposto, formular 

proposições analíticas para o campo social. 

Tais proposições, ainda que estejam referidas a um nível mais abstrato, deverão 

ser, posteriormente, balizadas em relação ao contexto onde concretamente se configu

ram, antes de serem aplicadas à análise das políticas sociais, tendo em conta os seguintes 

parâmetros metodológicos: 

Jessop (1982:211) nos adverte que assumir que o mundo é determinado não tem 

como conseqüência que uma única teoria possa compreender a totalidade das determi

nações, o que deve ser levado em conta para se evitar os principais problemas meto

dológicos freqüentemente encontrados: o reducionismo (tratar o fenômeno a partir ex

clusivamente de suas mais abstratas determinações), o empiricismo (tratá-lo a partir das 

aparências, ignorando as determinações mais profundas), a subsunção (ignorar a 

distinção entre o geral e o particular). 

Marx e Engels formularam as proposições metodológicas clássicas da Crítica da 

Economia Política como uma combinação do método lógico com o histórico, o que os 

levou a conceber a dialética como o método de elevação do abstrato ao concreto, repro

duzindo o concreto-real como concreto-pensado, isto é, síntese de múltiplas determi

nações. 

Coutinho (1985:10) encontra neste ponto a explicação para os tratamentos marxistas 

do Estado: "poderíamos dizer que uma concepção marxista do Estado será tanto mais 

'ampla' quanto maior for o número de determinações do fenômeno estatal por ela media¬ 

tizados/sintetizados na construção do conceito de Estado; e que, vice-versa, será 're

strita' uma formulação que (consciente ou inconscientemente) se concentrar no exame 

de apenas uma ou de relativamente poucas determinações do fenômeno político-estatal". 

Uma concepção restrita do Estado ou está situada apenas ao nível mais abstrato 

das determinações existentes no M o d o de Produção Capitalista, não tomando em con

sideração o exame da formação econômico-social enquanto nível mais complexo, ou re

sulta da generalização indevida de características de situações nas quais o Estado seria 

concretamente restrito. 

Therborn (1980:162) sintetiza o que seriam os quatro eixos de determinação do 

caráter do poder do Estado: 

1. o estágio do desenvolvimento do Modo de Produção relevante; 

2. o lugar do Modo de Produção dentro do estágio internacional do mesmo Modo de 

Produção; 

3. a articulação conjuntural de todos os Modos de Produção existentes dentro de uma 

Formação Social; 



4. a inserção da Formação Social no sistema internacional de Formações Sociais re

lacionadas em um dado ponto no tempo. 

Essa observação parece-nos sobremaneira útil, na medida em que os problemas 

de reducionismo e/ou subsunção têm sido responsáveis pelo tratamento teórico do 

Estado apenas enquanto sua aparência fenomênica de Estado-nação, desconsiderando a 

dinâmica de reprodução do capital ao nível transnational, e as implicações deste processo na 

reprodução da dominação. 

A incapacidade de articulação entre diferentes níveis de abstração tem marcado a 

trajetória não apenas do marxismo, como de outras correntes do pensamento ocidental, 

através do estabelecimento de polarizações, tais como, estrutura versus sujeito, estatismo 

versus autonomismo, determinismo versus voluntarismo, etc. 

Jessop (1982:213) propõe-se fugir a este falso dilema através de um método que 

seja capaz de "analisar as múltiplas determinações que são combinadas em uma conjun

tura concreta e mostrar como elas estão interrelacionadas como condições necessárias 

e/ou suficientes em uma estrutura de causação contingente". 

Neste sentido é preciso sair do nível mais abstrato de separação entre política e 

economia para tomar em conta as mediações que se dão entre elas, bem como as formas 

institucionais de representação política e de organização do aparato estatal, tendo cm 

conta o conjunto de forças políticas que interatuam com estas estruturas (e que não 

podem ser reduzidas a uma perspectiva de polarização classista). 

A o tomar estas determinações mais complexas, situadas ao nível da conjuntura 

mas em articulação com os constrangimentos estruturais, diferentes autores (Therborn, 

1980, Jessop, 1982) têm chamado atenção para aspectos cruciais na análise do exercício 

do poder político, relegados ou pouco trabalhados na maior parte dos autores marxistas, 

tais como: 

• Formas de representação política, que, segundo Jessop (1982:230) definem mas não 

determinam completamente as formas dc acessibilidade ao Estado de diferentes forças 

bem como influem no modo como essas forças são constituídas. Dentre elas aponta: o 

clientelismo, o corporativismo, o parlamentarismo e o pluralismo. 

• Formas de intervenção estatal, definidas em uma dupla dimensão, segundo Therborn 

(1982:242): "uma (dimensão) refere-se aos efeitos externos da intervenção do Estado 

nas estruturas da sociedade, sobretudo nas relações de produção, (mas também no 

sistema ideológico), e a outra refere-se aos efeitos internos sobre o próprio Estado. A 

intervenção do Estado pode facilitar, meramente permitir, opor-se, e no limite freiar, 

certas relações de produção. 

• Processos de mediação, definidos como trífacetados, já que envolvem as relações en

tre a classe dominante, o Estado e as classes dominadas, voltados para o for

talecimento da dominação (Therborn 1980:181). Embora sejam atravessados pela luta 

de classes, há que se considerar que tais processos não são uma mera decorrência 

deste enfrentamento, já que o Estado nunca é um mediador neutro. São identificados 

os seguintes processos: repressão, deslocamento (canalização), extração, cooptaçâo, 

judicature e apoio material. 



1 - P O L Í T I C A S O C I A L : A L G U M A S P R O P O S I Ç Õ E S A N A L Í T I C A S 

P R O P O S I Ç Ã O 1 : A C I D A D A N I A , E N Q U A N T O H I P Ó T E S E J U R Í D I C A I N S C R I T A N A N A T U R E Z A 

D O E S T A D O C A P I T A L I S T A , É U M A M E D I A Ç Ã O N E C E S S Á R I A M A S U M A 

C O N D I Ç Ã O N Ã O - S U F I C I E N T E P A R A E X P L I C A R A G Ê N E S E Ε D E S E N 

V O L V I M E N T O D A S P O L Í T I C A S S O C I A I S . 

Como vimos até aqui, a política social encontra-se inscrita quer como possibili

dade quer como necessidade no interior do Estado capitalista. Em outras palavras, a 

política social seria a resultante possível e necessária das relações que historicamente se 

estabeleceram no desenvolvimento das contradições entre capital e trabalho, mediadas 

pela intervenção do Estado, e envolvendo pelo menos três atores principais: a burocracia 

estatal, a burguesia industrial e os trabalhadores urbanos. 

A emergência e desenvolvimento de uma política social é, por um lado, a ex

pressão contraditória da relação apontada, sendo ao mesmo tempo fator determinante no 

curso posterior desta mesma relação entre as forças sociais fundamentais. Assim sendo, 

para o campo das políticas sociais confluem interesses de natureza contraditória, advin

dos da presença de cada um destes atores na cena política, de sorte que a problemática 

da emergência da intervenção estatal sobre as questões sociais encontra-se quase sempre 

multideterminada. 

A expectativa de obediência do Estado pela introjeção do dever político nos ci

dadãos não se funda nem exclusiva nem prioritariamente no monopólio que ele detém da 

violência, mas na sua capacidade de organização do consenso e na legitimidade al

cançada na sociedade. Se a coerção estatal é sua própria condição de emergência, en

quanto instância separada do econômico, não há como negar sua atuação como articu¬ 

lador do consenso, para o qual vai requerer a busca do fundamento de sua legitimidade 

em um lugar que seja a negação do fracionamento e luta que se dão na sociedade. As 

mediações necessárias à construção da hegemonia implicam não apenas na expansão dos 

interesses da classe dominante mas também na própria ampliação do Estado, acabando 

por retirar o fundamento da separação entre as esferas diferenciadas. 

A mediação que articula, através do Estado, a dominação burguesa é a equali¬ 

zação jurídico-polílica dos indivíduos pela cidadania. Segundo O'Donnell (1984) o fun

damento do Estado capitalista seria a cidadania e seu referencial a nação: postulando o 

fundamento da dominação política na igualdade de todos os sujeitos, ao mesmo tendo 

em que tende a ser o Estado nacional, imputando à nação o interesse geral da sociedade. 

O capitalismo tem necessidade de criar o cidadão na medida em que ele é o correspon

dente jurídico e político do trabalhador livre, capaz de vender a sua força de trabalho; a 

cidadania é a abstração necessária à constituição, fundamento e legitimidade do poder 

político. 

A cidadania - como relação que se estabelece entre os indivíduos, igualados a 

nível formal, e o seu Estado, através da participação dos primeiros no exercício do 

político e no atributo de um conjunto de direitos positivos frente a este Estado - é con¬ 



dição de reprodução da dominação social, desde que oculta a existência das relações 

contraditórias de exploração. Nega inclusive a existência de atores coletivos, as classes 

sociais, com interesses contraditórios c antagônicos, sendo portanto essencial para a con

strução da ideologia liberal do Estado como representante da vontade coletiva. 

Este efeito de mascaramento é responsável pela teprodução social na medida 

mesma em que a condição de cidadania passa a ser o fundamento do dever político, am

pliando o consenso relativo à ordem política, reservando a coerção física à uma posição 

permanente mas virtual. 

Neste sentido, a relação de cidadania é condição da consolidação das 

desigualdades de classe, remetendo os requisitos de igualdade a um plano formal que 

impede de problematizar as desigualdades existentes no nível social e a relação do 

Estado com as classes sociais. 

Por outro lado, a condição de cidadania tem que ser vista como um avanço na 

luta das classes oprimidas em relação à situação anteriormente existente de total ex

clusão do servo e do escravo da comunidade política. É neste sentido que se pode com

preender o Estado como "expressão da dominação de uma classe, mas também um mo

mento de equilíbrio jurídico e político, um momento de mediação" (Gruppi, 1980:31) 

Historicamente, se por um lado a cidadania enquanto relação individual de dire

ito entre o cidadão e seu Estado foi a negação da existência das classes sociais, por outro 

lado seu reconhecimento foi absolutamente imprescindível para a constituição, organi

zação e luta das classes dominadas. Em primeiro lugar, foi impossível restringir a par

ticipação política a uma elite de proprietários, quando a própria constituição do mercado 

requeria a extensão da cidadania aos vendedores da força de trabalho; em segundo lugar, 

porque a existência de igualdades formais entra constantemente em contradição com a 

existência de relações desiguais e de exploração; e, em terceiro lugar, porque a existência 

de uma relação de direito entre o cidadão e o Estado favorece que o próprio Estado seja 

tornado como o interlocutor das classes oprimidas que se organizam. 

Assim, como o Estado não é mais que o desenvolvimento último da contradição 

fundamental entre a socialização do processo de trabalho e a apropriação privada dos 

meios de produção, razão que faz do Estado o suporte místico do interesse geral de toda 

a sociedade, assim também a cidadania é uma expressão desta contradição e não pode ser 

compreendida fora deste contexto. 

A correta abordagem a esta questão é fundamental para permitir uma análise da 

implementação das políticas sociais, que têm na existência da condição de cidadania o 

envoltório do núcleo contraditório que lhes anima e movimenta. 

Diferentes correntes teóricas que tenderam a tomar a cidadania como princípio 

explicativo exclusivo, descontextualizado-a da sua gênese no interior da luta de classes e 

de sua articulação com o nível da produção econômica - denominados por alguns 

autores como fabianos ou social-democratas (incluindo, neste último caso a vertente 

Keynnesiana) - acabaram por tratar a questão da política social através de sua redução 

empiríco-formalista (Mishra, 1981 e 1984; Room, 1979; George & Wilding, 1976; Lee 

&Raban, 1988). 

Tais correntes têm sido acusadas de adotarem um perspectiva exclusivamente 

pragmática (piecemeal), carecendo de uma teoria articulada (normativa e positiva) acerca 



das políticas sociais (Mishra, 1984:124). O dilema das políticas sociais, apontado por 

Santos (1987:38) residiria exatamente em que, embora a política social implique essen

cialmente na escolha de um principio de justiça coerente, consistente e superior a 

qualquer outro, não há critério lógico-cientifico que garanta automaticamente a produção 

da justiça. 

Na ausência de um principio de justiça, as teorias que discutem a cidadania 

acabam por apegar-se à redução da noção de direitos sociais a um conjunto de serviços a 

serem prestados à população em busca de uma melhoria do seu bem-estar social, e/ou 

aos aspectos de sua formalização jurídico-institucional. Em ambos os casos, a cidadania, 

em uma dinâmica expansionista surgiria como um subproduto do desenvolvimento 

econômico e da democracia política, abstraindo suas relações com a estrutura de poder e 

com as relações de produção; incapaz, portanto, de explicar as diferenciações entre as 

distintas trajetórias de institucionalização das demandas sociais na social-democracia, 

quanto mais em países que se distanciam deste modelo (como o Japão ou os países latino-

americanos). 

P R O P O S I Ç Ã O 2 : A P O L Í T I C A S O C I A L , C O M O G E S T Ã O E S T A T A L D A R E P R O D U Ç Ã O D A 

F O R Ç A D E T R A B A L H O E N C O N T R A , N A D I N Â M I C A D A A C U M U L A Ç Ã O C A P I 

T A L I S T A , S U A C O N D I Ç Ã O D E P O S S I B I L I D A D E M A S T A M B É M O S E U 

L I M I T E . 

Os determinantes da intervenção estatal nas áreas sociais, considerados no mais 

alto nível de abstração que decorrem das necessidades inerentes ao processo de acumu

lação capitalista, podem ser identificados como: a reprodução da força de trabalho e a 

circulação e consumo de mercadorias pelos setores sociais. 

Desde o trabalho pioneiro de O'Connor (1977) a aplicação das categorias analíti

cas marxistas ao estudo das políticas sociais tem encontrado em uma abordagem estrutu¬ 

ral-funcionalista, a explicação para a origem desenvolvimento e limites da intervenção 

estatal no campo social. O'Connor (1977:19) afirma: "Nossa primeira premissa é que o 

Estado capitalista tem de tentar desempenhar duas funções básicas e muitas vezes con

traditórias: acumulação e legitimação. Isto quer dizer que o Estado tem de tentar manter, 

ou criar, as condições em que se faça possível uma lucrativa acumulação de capital. En

tretanto, o Estado também deve manter ou criar condições de harmonia social". 

Esse modelo analítico influenciou profundamente os primeiros estudos sobre 

políticas sociais (Gough, 1979; Faleiros, 1980; Oliveira, 1984; Fleury Teixeira, 1987; 

Schmidt, 1983) acabando por ser identificado como a análise marxista das políticas so

ciais (Coimbra, 1987). Tratando a questão da determinação ao nível estrutural, sem dar 

espaço para a ação política resultante do enfrentamento das forças sociais, tais estudos 

acabam por reificar a funcionalidade das políticas sociais de um Estado visto desde uma 

perspectiva instrumentalista. 

Mesmo análises mais recentes, cuja compreensão do Estado apresentam maior 

complexidade, ao tratar as articulações e limites das políticas sociais determinados pelo 

processo dc acumulação capitalista terminam reproduzindo os problemas apontados sob 

a denominação de um marxismo estrutural-funcionalista, qual seja, a teleologia, o re¬ 

ducionismo e a reificação. 



O estudo das funções da políticas sociais criou falsos problemas como a identifi

cação de políticas de legitimação versus políticas de acumulação, na incapacidade de 

perceber, como aponta Mishra (1984) que o principal fundamento do consenso é dado 

pelo aumento da acumulação, ou mesmo, de identificar as relações entre a disciplina 

laborai e a reprodução da ideologia dominante. 

No entanto, seria incorrer em erro oposto ignorar as determinações e limites 

estruturais das políticas sociais, o que nos levaria a acabar por identificá-las com suas 

manifestações mais aparentes, como o processo de tomada de decisões na alocação de 

recursos escassos ou a suas declaradas metas de enquadramento das necessidades sociais 

politicamente apresentadas, com vistas a um certo patamar de eqüidade, definido pelas 

forças políticas atuantes (Abranches, 1987 e Mishra, 1981). 

A o buscar uma compreensão mais profunda para as relações das políticas sociais 

com o processo de acumulação capitalista, tem-se como objetivo compreender a natureza 

deste Estado, bem como a evolução desta relação entre Estado e sociedade, chegando a 

poder identificar a acentuação das contradições que se manifesta na etapa atual de capi

talismo monopolista como crise fiscal e/ou crise dos modelos de proteção social. 

Para Brunhoff (1976) a política econômica encontra seu fundamento no status 

particular das mercadorias força de trabalho e moeda, que requerem uma gestão estatal. 

Na medida em que as instituições capitalistas são incapazes de assegurar a gestão do 

estoque da força de trabalho, é necessária assegurá-la por meio de uma gestão não capi

talista. Embora a forma da intervenção estatal se modifique - a partir das modificações 

das relações entre as classes, ela permanece condicionada pelas características históricas 

do uso da força de trabalho, que combinaria a disciplina do trabalho com a insegurança 

do emprego. 

A dinâmica de acumulação capitalista na sua etapa monopolista tem crescente

mente incluído os setores sociais no ciclo da reprodução ampliada do capital. Até esta 

fase do capitalismo esses setores eram considerados improdutivos e sem atrativos do 

ponto de vista da reprodução do capital, sendo desenvolvidos basicamente sob a égide 

estatal e/ou privada com um caráter de assistencialismo e voluntariado. Com as 

mudanças no processo de trabalho, acarretando uma alteração na modalidade de extração 

do excedente, da mais-valia absoluta para a mais-valia relativa, concomitantemente à 

ocorrência de um processo de mercantilização dos serviços (Arouca; 1975), o capital 

passa a se reproduzir também no interior dos setores sociais. 

Assim, a gestão estatal pode ser identificada em três momentos do processo de 

acumulação: a reprodução da força de trabalho; a circulação e o consumo de mercadorias 

que se realizam nos setores sociais. 

• Reprodução da Força de Trabalho: 

Offe & Lenhardt (1984:15) definem a política social como "a forma pela qual o 

Estado tenta resolver o problema da transformação duradoura do trabalho não as

salariado em trabalho assalariado", partindo do pressuposto de que não existe uma con

versão automática da proletarização em assalariamento. 

A especificidade da força de trabalho, enquanto mercadoria capaz de criar valor, 

reside em que sua produção não se dá com vistas ao mercado, requerendo assim uma 



regulação política, através de estratégias politicamente organizadas com vistas a superar 

os problemas estruturais que, segundo Offe & Lenhardt (1984) seriam sua integração ao 

mercado, a institucionalização dos riscos não integráveis e a sua regulamentação quanti

tativa. 

No entanto, a gestão estatal da força de trabalho, ao mesmo tempo que se torna 

possível pelo caráter do Estado de detentor do monopólio da coação, deve ser com

preendida em sua gênese, dinâmica e seus limites como parte do processo de reprodução 

ampliada das relações de produção e exploração capitalistas. Diversos autores têm 

chamado atenção para os limites estruturais das políticas sociais': sua dependência em re

lação à acumulação via sistema tributário que as financia (Offe, O'Connor, Gough, 

Habermas); a primazia do assalaríamento na definição das suas modalidades (Brunhoff); 

a desmercantilização da força de trabalho através do salário social tendo como limite e 

fim a preservação da economia de mercado (Bruhoff, Offe, Habermas, Gough). 

As condições da regulação estatal da reprodução da força de trabalho são o resul

tado da luta de classes, que vai estabelecer historicamente os limites socialmente 

aceitáveis da reprodução, e as necessidades próprias a esta etapa de valorização do capi

tal (que, na etapa monopolista do capitalismo vai requerer uma mão-de-obra com melhores 

condições de produtividade, mais fugida, mais especializada, e tc) . 

As políticas e praticas sociais contribuem na reprodução da força de trabalho de 

distintas maneiras: 

• Favorecem a subordinação do trabalho ao capital em condições mais adequadas à ob 

tenção e apropriação da mais-valia. Este fenômeno ocorreria através da incidência das 

práticas sociais, como as médicas e educativas, que se exercem sobre o corpo produ

tivo, definindo os limites da sua capacidade física, normalizando as formas de sua 

utilização e inculcando a disciplina laborai requerida pelo capital. Assim as políticas 

sociais não só criariam como recriariam a cada instante as condições materiais da acu

mulação capitalista, bem como as condições políticas de sua exploração, em outras 

palavras, as políticas sociais reproduzem não apenas a força de trabalho, mas o seu 

lugar de classe. 

• As políticas públicas que incidem diretamente sobre as condições de reprodução da 

força de trabalho, tais como políticas educacionais e sanitárias, de nutrição, e tc , bem 

como aquelas que incidem de forma mais indireta, habitação, transporte, lazer, e tc , 

participam na determinação do valor histórico da força de trabalho. O papel do 

Estado na valorização da força de trabalho ocorreria na medida em que este valor é 

dado pelas horas de trabalho incorporadas e necessárias à sua reprodução, que ten

deriam a aumentar a partir da intervenção estatal, seja através da qualificação desta 

força de trabalho, seja pelo fornecimento de serviços e bens de consumo necessários 

à sua manutenção. 

• As políticas sociais atuariam no sentido de aumentar a produtividade do trabalho e 

assim contribuiriam para o incremento da mais-valia relativa extraída no processo de 

trabalho. Evidentemente, mesmo na etapa monopolista nem todos os trabalhadores 

inserem-se na produção da mesma maneira, de sorte que encontramos a extração da 

mais-valia absoluta em setores que permanecem na etapa concorrencial, além de se¬ 



tores de trabalhadores autônomos próprios à produção mercantil, e o exército indus

trial de reserva. A conseqüência desta diferenciação da força de trabalho, na sua in

serção no processo produtivo vai ser a existência, concomitante, de distintas políticas 

estatais. 

• As políticas sociais atuariam como uma contratendência à baixa tendencial da taxa de 

lucros. A tendência à queda da taxa de lucros foi tratada por Marx no estudo da Lei 

Geral da Acumulação Capitalista, no Capital, quando analisou as modificações que 

se processavam na composição orgânica do capital, como parte da lógica capitalista 

de competição entre capitais concorrentes. Cada vez um volume menor de trabalho 

(capital variável) aciona um valor maior de meios de produção (capital constante), 

gerando por um lado uma sobrepopulação relativamente excedente, e por outro lado, 

a tendência a uma queda na taxa de lucros. 

Esta tendência à crise capitalista não se realizaria desde que várias medidas 

fossem tomadas para contra-atuar neste sentido, garantido assim a manutenção e 

aumento da taxa de lucro. Dentre estas medidas destaca-se a crescente participação es

tatal na socialização dos custos da produção, seja repassando a mais-valia dos setores 

mais rentáveis para os demais, seja assumindo as perdas decorrentes da desvalorização 

de capitais, seja operando os setores de mais baixa lucratividade mas que são indispen

sáveis à produção, seja ainda tomando a seu cargo a reprodução da força de trabalho. 

Para Poulantzas (1980:203) "a contratendência principal e dominante, reside, a 

longo prazo, na alta, pelo Estado da taxa da mais-valia e da exploração", o que torna a 

reprodução ampliada da força de trabalho a principal política econômica estatal, desmis¬ 

tificando, portanto, a separação entre políticas econômicas e sociais. Até porque, tanto as 

condições de reprodução da força de trabalho quanto as necessidade do processo de acu

mulação são fenômenos essencialmente políticos, decorrentes do enfrentamento das 

classes em luta. não podendo ser reduzidos às necessidades técnicas de uma etapa da re

produção capitalista, mesmo tendo-se em conta os diferentes requerimentos em cada 

uma das etapas do processo de acumulação. 

• Circulação e Consumo de Mercadorias: 

Como vimos anteriormente, na etapa monopolista do capitalismo ocorre uma 

capitalização dos setores sociais, seja pela crescente incorporação dc mercadorias pro

duzidas em ramos industriais como meio de trabalho indispensável à execução das 

práticas sociais (como os fármacos e equipamentos hospitalares, por exemplo), seja pela 

mercantilização dos próprios serviços sociais que passam a ser parte do ciclo de expan

são e circulação do capital. 

A ocorrência destes fenômenos não implica um afastamento do Estado da esfera 

social, mas, ao contrário, fomenta múltiplas formas de articulação dos interesses capitalistas 

com a intervenção estatal, sendo que, na maior parte das vezes, a presença estatal como 

regulador do mercado, comprador dos serviços, etc, é a única maneira de viabilizar o 

consumo destas mercadorias que a população trabalhadora não alcançaria comprar no 

mercado. 



A ocorrência de pressões quanto à crescente atuação do Estado através das políti

cas sociais torna-se cada vez mais multideterminada, em um j o g o de interesses nos quais 

setores capitalistas e frações da classe trabalhadora ora confluem ora enfrentam-se, resul

tando deste embate o formato e o conteúdo das políticas sociais: quer subordinadas aos 

interesses de consumo e lucratividade em detrimento das necessidades da população, 

quer articulando positivamente tais interesses. 

A capitalização das práticas sociais tem como conseqüências o crescente as

salariamento dos profissionais que as executam, o que tem levado ao desaparecimento da 

figura do profissional liberal, acarretando o fenômeno recente de sindicalização da 

classe média, aumentando assim sua participação nas lutas econômicas e políticas, pos

sibilitando ora uma aliança estratégica entre grupos profissionais e setores organizados 

da população, ora seu enfrentamento. 

A capitalização dos setores sociais teria outra conseqüência que diz respeito à 

crescente sofisticação e encarecimento das práticas sociais, na medida em que elas pas

sam a utilizar e consumir uma tecnologia cada vez mais complexa e onerosa. 

O aumento dos custos decorrente desta sofisticação contribui para agravar a crise 

fiscal do Estado, já que eles se encontram fora do controle e planejamento estatais, 

mesmo em sistemas exclusivamente públicos de prestação de serviços. 

Finalmente, ao transformar o cidadão, de um lugar político, em um projeto de 

consumo, o capitalismo alcança transportar para a esfera distributiva os conflitos produ

tivos, esvaziando sua dimensão transformadora ao convertê-los em base material para o 

compromisso entre as classes. Ademais, ao sobrepor a ótica da estratificação à estrutura 

de classes, remete novamente à impossibilidade individual de aumentar o consumo em 

nível de mercado, negando o caráter dc classe das relações de exploração. 

P R O P O S I Ç Ã O 3 : A P O L Í T I C A S O C I A L , C O M O E S T R A T É G I A D E H E G E M O N I A , T E M S E U F O R 

M A T O Ε C O N T E Ú D O D E F I N I D O S N O P R O C E S S O D E E N F R E N T A M E N T O D A S 

C L A S S E S E M L U T A , A P A R T I R D E C A P A C I D A D E D E A R T I C U L A Ç Ã O D E 

C O N T E Ú D O S S U P R A C L A S S I S T A 8 A S E U S P R O J E T O S D E D I R E Ç Ã O D A 

S O C I E D A D E . 

As políticas sociais, vistas como estratégias de hegemonia (Vasconcelos, 1988), 

fazem parte do processo de expansão de uma classe, de tal forma que seus interesses 

econômico-corporativos são suplantados e ela alcança tal grau dc consciência e or¬ 

ganicidade que a capacita a formular um projeto nacional para a globalidade da so

ciedade. 

Tal processo, designado "catarse" por Gramsci é descrito como aquele "em que 

uma classe supera os seus interesses econômico-corporativos e se eleva a uma dimensão 

universal (através da mediação do nacional-popular); ou seja, é o momento no qual a 

classe deixa dc ser puro fenômeno econômico para converter-se em sujeito consciente da 

história" (Coutinho, 1980:48). 

A hegemonia, como direção moral da sociedade, é construída então, no momento 

em que a classe dirigente alcança construir bloco histórico, articulando orgânicamente 

infra-estrutura e superestrutura, estabelecendo um equilíbrio de compromissos que é a 

expressão da correção de forças existente. 



A capacidade de direção de um classe estaria dada não pela imposição de seus in

teresses egoístas e sua visão particular de mundo mas sim pela possibilidade de articu

lação de conteúdos ideológicos e interesses de outras forças sociais na construção de 

uma vontade coletiva, em um projeto orgânico e nacional que corresponda à sua supre

macia como classe. 

As políticas sociais são parte importante deste processo na medida em que per

mitem a incorporação dos interesses materiais das classes dominadas; remetem ao 

campo dos conteúdos ideológicos nacional-populares; referem-se às práticas de pro

dução dos sujeitos; materializam-se em um aparelho juridico-administrativo-prestador de 

serviços que corporifica a ampliação do Estado. 

Com relação aos interesses materiais das classes dominadas, eles serão incorpora

dos na medida da capacidade de pressão das classes e setores subalternos, seja por meio 

de um processo organizado de transformação das necessidades sociais em demandas 

políticas, seja em situações de revolta popular e ameaça da ordem social na ausência de 

um movimento organizado e atuante. 

A possibilidade de incorporar tais pressões estaria dada na medida em que, ao as

sim proceder através das políticas sociais, tais procedimentos fossem capazes de ao aten

der às demandas colocadas, traduzi-las e conformá-las em uma estratégia de construção/con

solidação da supremacia do bloco no poder. O que significa, por um lado, que as políti

cas sociais vão ter seu conteúdo e formato determinados pelo nível da luta de classes; 

considerando a organização e consciência das classes dominadas e a capacidade de 

resposta das classes dominantes em sua estratégia de dominação (na polarização co¬ 

erção/consenso ou violência/cultura). 

Por outro lado, a inserção das políticas sociais como parte da estratégia de 

hegemonia implica em que tais medidas sejam capazes de organizar a direção e o 

domínio de classe, ao mesmo tempo em que desorganizam a articulação de um projeto 

alternativo. Neste sentido, aponta-se o papel das políticas sociais na manutenção da or

dem social como mecanismo dc geração de um consenso que legitimaria o exercício do 

poder e o Estado, recriando via Estado-providência o fetichismo do pacto social origi

nal. 

Ainda dentro desta linha argumenta-se que a suavização das tensões sociais 

decorre tanto da incorporação pelo Estado das demandas sociais das classes dominadas, 

quanto pelo fato de que este processo se dá de forma a negar o conteúdo de classes de 

tais reivindicações. Assim a incorporação das demandas populares via políticas sociais 

desideologizaria estas problemáticas, que passariam a ser tratadas como uma questão de 

engenharia social abordada tecnicamente por um conjunto de experts. 

A transformação do padrão do conflito industrial de classe em um conflito 

economicista institucionalizado e centrado na distribuição (Offe, 1983) tem sido apontada 

como uma das conseqüência do desenvolvimento das políticas sociais no capitalismo 

avançado. Esta abordagem das políticas sociais não deve, no entanto, levar a um re¬ 

ducionismo economicista, já que a concepção gramsciana de hegemonia implica, pelo 

contrário, na superação do economicismo, compreendendo a hegemonia como direção 

política, intelectual e moral. 



O conteúdo e formato das políticas sociais será dado por sua articulação 

específica ao projeto hegemônico, o que não quer dizer que seu significado e os atores 

nela envolvidos possam ser reduzidos a uma perspectiva classista. A o contrário, a uni

versalidade dos seus conteúdos reside exatamente em sua dimensão supraclassista, com

portando necessidades e desejos que ultrapassam o campo das lutas de classe. 

As políticas sociais, como estratégia de hegemonia, atuam em um campo de 

ideológico no qual os conteúdos e significados não são previamente definidos e/ou vin

culados a um projeto classista. A o contrário, a condição de possibilidade para que se in

siram como parte da estratégia de hegemonia é dada pelo campo de sua atuação que se 

caracteriza pelos conteúdos ideológicos "nacional-populares" (como chamaria Laclau) 

que podem ser apreendidos e re-re-significados em distintos projetos articulatórios. Con

cepções sobre vida, bem-estar, saúde, cidadania, cultura, etc , não são adscritos previa

mente a um pertenecimento classista, mas são articulados em projetos de hegemonia das 

classes em luta. Daí porque a confluência de distintos interesses para a área das políticas 

sociais não comportaria uma concepção consensual que excluísse as contradições -

como na teoria social do desenvolvimento de Polanyi (1980:156), na qual os interesses 

de classe (secionais) ficam restritos à esfera econômica enquanto os interesses sociais 

são tomados como interesses gerais de toda a comunidade - como se a articulação dos 

conteúdos de caráter nacional estivesse ausente da luta de classes. 

Na luta ideológica pela atribuição de significados e articulação dos conteúdos aos 

projetos de hegemonia ocorre, concomitantemente a interpelação e constituição dos 

próprios sujeitos; ou seja, não há cidadãos anteriormente ao exercício da cidadania. Da 

mesma forma, não existem sujeitos prévios à luta e ao enfrentamento dos seus projetos, 

o que quer dizer que a identidade dos sujeitos constitui-se na relação e na luta pelo 

poder. 

Assim sendo, da mesma forma que a classe dominante reafirma e recria sua su

premacia na articulação dos conteúdos sociais ao seu projeto, a classe dominada luta por 

uma outra forma de articulação destes conteúdos, que é, ao mesmo tempo, o processo de 

construção de sua identidade e seu projeto nacional. As lutas na esfera da reprodução, de 

caráter predominantemente policlassista, não deixam de ser um campo propício à consti

tuição de sujeitos políticos e de projetos (hegemônicos ou contra-hegemônicos) que in

terpelam as múltiplas forças sociais atuantes desde uma perspectiva de classe. 

P R O P O S I Ç Ã O 4 : A s P O L Í T I C A S S O C I A I S , C O M O E X P A N S Ã O E S P E C Í F I C A D A H E G E M O N I A 

N O E S T A D O A M P L I A D O , P A R T I C I P A M N A R E P R O D U Ç Ã O D A E S T R U T U R A 

S O C I A L C O M O U M A R E D E E S P E C I A L D E M I C R O P O D E R E S P O R M E I O D A 

C O N S T R U Ç Ã O D E C A M P O S D I S C I P L I N A R E S , I N S T I T U I Ç Õ E S P R E S T A D O R A S 

D E S E R V I Ç O S , U M C O R P O D E T É C N I C O S Q U A L I F I C A D O S Ε U M C O N 

J U N T O D E P R Á T I C A S N O R M A L I Z A D O R A S . 

Foucault (1979:12) identifica a política como o campo de enfrentamento cien
tífico e ideológico dc diferentes propostas dc ordem social, ou diferentes regimes de ver
dade: "cada sociedade tem seu regime de verdade, sua 'política geral' de verdade: isto é, 
os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os mecanismos e 
as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira 



como se sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos que sâo valorizados para 

a obtenção, da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona 

como verdadeiro". 

Neste sentido, a construção do status de cidadão é parte intrínseca e fundamental 

na consolidação de um regime de verdade, com sua pauta de direitos e deveres; suas téc

nicas, saberes e especializações; suas regras de inclusão e exclusão; constituindo-se em 

um dispositivo de verdade sobre o qual se fundamenta o poder. 

É através da operação deste dispositivo que as políticas sociais reproduzem a 

estrutura de dominação e subalternização, como chamou atenção Sposati (1988:48) anali

sando as políticas assistenciais, ao identificar seu efeito político, de institucionalização 

da discriminação, contraditoriamente aos ideais igualitários. 

A reprodução da estrutura de poder das classes dominantes encontraria mecanis

mos institucionais eficientes na existência de uma rede de micropoderes, exercidos de 

forma a controlar os indivíduos através dc uma disciplina tempo/espacial, ou por meio 

de um conjunto de rituais de degradação que destituam o indivíduo dc qualquer poder 

sobre si próprio, atribuindo-o ao grupo dirigente das instituições normatizadoras (Albu

querque. 1980: Goffman. 1974). 

O poder se reproduziria também pela difusão dc normas culturais próprias a uma 

classe como sendo universais, e pela utilização do saber técnico como legitimador dos 

processos de exclusão dos grupos dominados. Boltanski (1979:119) critica os estudos 

que querem deduzir, exclusivamente a partir dos determinismos estruturais, os compor

tamentos sociais dos indivíduos, alertando que "tais explicações estão destinadas a per

manecerem parciais, pois esquecem que os determinismos sociais não informam jamais 

o corpo de maneira imediata, através de uma ação que se exerceria diretamente sobre a 

ordem biológica, sem a mediação da ordem cultural que os retraduz e os transforma em 

regras, em obrigações, em proibições, em repulsas ou desejos, em gostos e aversões". 

Na mesma linha, Donzelot (1980), trata a questão social a partir da análise da 

família no capitalismo, entendendo-a como um domínio de inter-relação entre o público 

e o privado, inscrevendo-se em uma rede de solidariedades que trata da adaptação posi

tiva dos indivíduos a seu regime. O governo através da família seria realizado por meio 

de um conjunto de práticas biopolíticas que foram identificadas como sendo a morali

zação; a normalização; o contrato e tutela. 

Esta dimensão pedagógica das práticas sociais (Donnangelo. 1976) na reprodução 

das relações de poder é a materialização do conceito gramsciano de Estado-Ético cujo 

papel educador é crucial na consolidação do consenso ativo dos governados. Por meio 

das políticas sociais, em sua função de normalização das condutas das diferentes classes 

e grupos sociais, o Estado educa, de sorte que ao reproduzirem a classe trabalhadora re

produzem também o lugar ocupado por esta classe no sistema produtivo. Ademais da re

produção das desigualdades assinaladas, a intervenção estatal via políticas sociais cum

priria o papel de normalizador das relações sociais sancionado as divisões entre o nor

mal e o patológico, dc sorte que as normas de trabalho impostas à classe trabalhadora 

passam a ser validadas como socialmente justas (Polack, 1971). Aqueles que são inca

pazes de obter a sua reprodução por esta via, o trabalho, ou se recusam a fazê-lo, são ob

jeto dc políticas sociais de cunho discriminatório, atestando seu fracasso no mercado. 



Foucault (1977) analisa o processo de constituição do indivíduo, como efeito e 

objeto do poder e do saber no capitalismo, como sendo fruto da passagem de uma for

mação da individualidade por meio de mecanismos histórico-rítuais (típica das so

ciedades tradicionais) para um regime disciplinar, no qual a individuação é fruto da apli

cação de mecanismos científico-disciplinares. Neste caso, é requerida uma modalidade 

panóptica de estruturação do poder, em uma rede descendente de micropoderes 

capilares, capaz de exercer a vigilância e reproduzir o poder, como contrapartida da 

forma jurídica abstrata do contrato e da troca. 

"A forma jurídica geral que garantia um sistema de direitos em princípio 

igualitários era sustentada por mecanismos miúdos, cotidianos e físicos, por todos esses 

sistemas de micropoderes essencialmente inigualitários e assimétricos que constituem as 

disciplinas" (Foucault, 1977:194). É neste sentido que ele fala das disciplinas, como 

saberes e práticas de submissão dos corpos, como sendo o subsolo das liberdades jurídi

cas formais, ou como infradireito. 

P R O P O S I Ç Ã O 5 : A s P O L Í T I C A S S O C I A I S , C O M O M A T E R I A L I Z A Ç Ã O D E U M A D A D A C O R R E 

L A Ç Ã O D E F O R Ç A S , C O N S T I T U E M U M A P A R A T O P O L Í T I C O - A D M I Ν I S T R A 

T I V O - P R E S T A D O R D E S E R V I Ç O S , C U J O F U N C I O N A M E N T O E S T A C O N D I 

C I O N A D O P O R E S S A S U A I N S T I T U C I O N A L I D A D E O R G A N I Z A C I O N A L . 

A corporificação das relações de poder em um aparato administrativo-insti¬ 

tucional é um requisito da condição de política social; o que faz com que ela deva ser 

considerada para além da sua dimensão de luta política. Nos termos de Therbom (1986) 

trata-se neste caso de aparatos estatais, que devem ser considerados como órgãos de¬ 

cisores, enquanto as classes sociais não o são; portanto as políticas públicas não são re¬ 

dutíveis a seu conteúdo classista. 

Os estudos clássicos de Weber sobre a burocracia identificavam como pressu

postos sociais e econômicos da moderna estrutura burocrática o desenvolvimento de uma 

economia monetária e de um sistema estável de tributação, imprescindíveis para garantir 

a separação entre a esfera privada e a esfera oficial do cargo no trabalho burocrático. 

Weber considerava o desenvolvimento da burocratização como decorrente tanto de fa

tores técnicos (especialmente os meios de comunicação) quanto dc fatores políticos, den

tre os quais chamava atenção para as múltiplas tarefas da política de bem-estar social 

(Weber, 1974:248), em parte atribuídas ao Estado pelos grupos de interesse, em parte 

usurpadas pelo Estado por motivos políticos ou ideológicos. A razão decisiva, no seu en

tender, para o progresso da organização burocrática seria devido à sua superioridade téc

nica sobre qualquer outra forma de organização (1974:249). 

Em outro momento, Weber identifica a burocracia com a democracia dc massas e 

com a estrutura social do capitalismo, fundada no princípio da igualdade abstrata, já que 

a burocracia com suas regras conhecidas e seus procedimentos formalizados e impes

soais seria a condição para realização da igualdade perante a lei. 

A concentração dos meios de administração e o caráter permanente da máquina 

burocrática apareceriam como conseqüências naturais neste processo em que a supe

rioridade técnica alia-se aos requisitos da ordem social capitalista. 



A partir de uma perspectiva weberiana, autores contemporâneos têm procurado 

salientar a capacidade do aparelho estatal e do seu corpo de funcionários na formulação e 

implementação das políticas públicas. Assim, Skocpol (1985:9) define a autonomia do 

Estado nos seguintes termos: "o Estado, concebido como organizações que reivindicam 

o controle sobre territórios e pessoas podem formular e perseguir metas que não são sim

plesmente o reflexo de demandas ou interesses de grupos sociais, classes ou da so

ciedade". 

Outro autor que procura chamar atenção para o papel dos servidores civis na de

finição das políticas sociais é Heclo (1974), concluindo ser o aprendizado dos servi

dores o fator crucial, já que eles, além de possuírem um acesso diferencial às infor

mações e processos, são os únicos que têm uma experiência contínua neste processo 

(diferentemente dos grupos de interesses e dos partidos políticos). 

Eximindo-se de discutir uma teoria geral do Estado, tais autores procuram em es

tudos comparativos demonstrar a importância do aparato estatal e dos funcionários na 

formulação das políticas, sem no entanto alcançar elucidar, para além do nível empírico, 

as condições sob as quais a autonomia estatal é ampliada ou restringida. 

Os estudos de Offe (1984) sobre a seletividade estrutural das instituições estatais 

buscam fugir do dilema da autonomia relativa enfatizando que o Estado - graças à sua 

organização burocrática, às informações que detém e à seus processos - é capaz de reali

zar escolhas não aleatórias em um espaço de possibilidades dado. 

Em todos estes estudos o que se pretende chamar atenção é, por um lado, o fato 

de que as políticas não são decididas em um espaço fechado de possibilidades; e, por ou

tro, o fato de que o aparato administrativo garante uma posição diferencial aos seus ocu

pantes neste processo de seleção. O que não quer dizer, por sua vez, que este seja um 

processo de livre decisão e/ou fundado precipuamente em uma racionalidade técnico-

burocrática. 

Também Poulantzas (1980) ao tratar da materialidade institucional do Estado, 

chama atenção para o fato de que o aparato estatal, mesmo sendo fruto da cristalização 

da luta de classes, não pode ser reduzido a ela, já que, como dizia Weber, uma vez criado 

ele tem uma dinâmica interna própria - com sua divisão de tarefa, suas regras e procedi

mentos - o que assegura a sua continuidade. Ou seja, a mudança na correlação de forças 

não se reflete em uma mudança na estrutura administrativa imediatamente, ocorrendo 

um aumento das contradições entre estrutura e funções. 

Na medida em que as políticas sociais corporificam-se em aparelhos institucion

ais portadores não só de uma cultura institucional mas também de um saber específico, 

aqueles que detêm as tecnologias disciplinares estão em condições de sancionar normas 

e regulamentar procedimentos. 

Certamente o grau de liberdade destes agentes sociais e burocratas estará limitado 

pelas formas de representação política, as formas de intervenção estatal e os processos de 

mediação prevalentes em cada sociedade em um dado momento. 

No entanto, a igualdade formal e abstrata implicada no conceito de cidadania 

pressupõe um conjunto de dispositivos e regras burocráticas de prestação da proteção so

cial que enfatiza, necessariamente a racionalidade administrativa, o planejamento estatal 

e a lógica formal e impessoal de alocação de valores políticos. Neste sentido, as políticas 



sociais não apenas contribuiriam para a burocratizacão do mundo como apontara Weber. 

mas também para consolidar o predomínio da lógica racional e da alocação impessoal e 

autoritária de valores como os caminhos naturais de atenção às demandas sociais. 

As políticas sociais - enquanto prestação de serviços sociais como saúde, edu

cação, assistência, e tc ; têm seu funcionamento estruturado a partir da dinâmica dos 

serviços - que se caracteriza pela incorporação de tecnologias e processos, cujo consumo 

pelo usuário está mediado pela sua relação com o profissional prestador do serviço. 

Estas duas características específicas do processo de trabalho na prestação dos serviços -

a incorporação dc tecnologia e a mediação pelo trabalho humano - marcam a política so

cial tanto pela dinâmica própria às modalidades de produção de novas tecnologias e o 

ritmo de sua incorporação nas práticas sociais, como pelo aspecto da relação humana - o 

colóquio singular, diria Foulcault -entre o profissional e o usuário. 

No caso das tecnologias já abordamos suas particularidades quando tratamos da 

circulação e consumo de mercadorias que se realizam através da prestação dos serviços 

sociais. Restaria, finalmente, ao tratar as políticas sociais como meios de consumo 

coletivos, ter em conta as conseqüências políticas decorrentes da dinâmica imposta pelo 

seu desenvolvimento e modo de gestão, como parte da análise do movimento das con

tradições urbanas. Castells (1977:161) afirma a respeito: "a concentração dos meios de 

produção e a formação de unidades de produção complexas levam à concentração da 

força de trabalho e, conseqüentemente à concentração dos meios de reprodução desta 

força de trabalho, quer dizer dos meios de consumo. Estes meios de consumo são, para 

alguns, de uso individual e para outros, de uso coletivo. O uso coletivo é determinado, ao 

mesmo tempo, pela socialização objetiva do processo dc consumo e pela gestão pública 

ou parapública de alguns destes bens e serviços". 

Desde que o Estado tem sido responsabilizado pelo fornecimento e manutenção 

dos meios de consumo coletivos, via políticas sociais, as necessidades de reprodução da 

força de trabalho, na etapa atual do capitalismo, implicariam necessariamente em 

soluções e organizações coletivas com reivindicações dirigidas ao Estado. Esta seria a 

origem explicativa do surgimento dos Movimentos Sociais Urbanos e indicaria uma re¬ 

politização da questão da reprodução, dado a presença estatal. Assim, a existência de 

novas formas de luta, situadas na esfera do consumo, corresponderiam a alterações 

estruturais nas condições de reprodução da força de trabalho, e modificariam a quali

dade da luta política das classes dominadas, na medida cm que estão claramente dire

cionadas ao Estado e que encontram a possibilidade de celebrar alianças policlassistas de 

base mais ampla (Moisés, 1982). 

Quanto à segunda característica da prestação dos serviços, a relação que se esta

belece entre profissional e usuário, esta tem sido estudada principalmente como forma de 

exercício da dominação, com seus rituais de subalternização e os procedimentos que 

asseguram o poder através da acumulação do conhecimento e do segredo profissional. 

No entanto, esta relação é mais complexa do que poderia parecer em uma análise 

que tivesse em conta exclusivamente a perspectiva da dominação; o que não quer dizer 

que se esteja a negar a sua centralidade enquanto organizadora das relações sociais que 

se estabelecem na prestação dc serviços. 



Quando se trata de um serviço assistencial, onde a filantropia iguala a intervenção 

privada nos problemas sociais com a ação pública, fica claro que "esta é uma estratégia 

deliberadamente despolitizante face à instauração dos equipamentos coletivos" (Don¬ 

zelot, 1980:55). No entanto, pouco tem sido dito a respeito da divisão sexual do trabalho 

que perpassa toda a política social, especialmente com relação à incorporação massiva 

do trabalho feminino na prestação dos serviços sociais. Mais recentemente, alguns es

tudos (Pateman, 1991:15) oriundos de uma perspectiva feminista, têm denunciado a restrição 

da aplicação da condição de cidadania, através do Welfare State, focalizando unicamente 

o trabalhador e o cidadão enquanto referidos ao mundo público do trabalho e da política, 

relegando a vida doméstica e privada ao obscurantismo teórico. 

Da mesma forma pouco tem sido trabalhado em relação à incorporação do tra

balho feminino nos serviços sociais, o que certamente mereceria maior atenção. Assim 

como o trabalho assistencial, através do voluntariado filantrópico, mesclando as esferas 

do público e do privado, constitui-se em uma estratégia de despolitização da questão so

cial, da mesma maneira o predomínio do trabalho feminino na prestação dos serviços so

ciais participa desta estratégia despolitizadora, ao encobrir a relação profissional com a 

aura humanitária do cuidado feminino, do olhar sensível e da atenção maternal. 

Por outro lado, o estabelecimento destes laços afetivos no interior dc uma relação 

de poder cria possibilidades de estruturação de uma rede de solidariedades e de identi

dades que certamente conforma e estrutura uma nova composição das alianças e dos 

movimentos que circulam no espaço do social. 

P R O P O S I Ç Ã O 6: O D E S E N V O L V I M E N T O D A P O L Í T I C A S O C I A L N O C A P I T A L I S M O C O M O 

M O V I M E N T O N E C E S S A R I A M E N T E H I S T Ó R I C O D A C O N T R A D I Ç Ã O E N T R E 

P R O D U Ç Ã O S O C I A L I Z A D A Ε A P R O P R I A Ç Ã O P R I V A D A A L T E R O U , D E 

F O R M A I R R E V E R S Í V E L , A S E P A R A Ç Ã O F O R M A L E N T R E P O L Í T I C A Ε 

E C O N O M I A , R E Q U E R E N D O N O V O S F U N D A M E N T O S P A R A O E X E R C Í C I O 

D O D E V E R P O L Í T I C O . 

A o afirmar o caráter histórico das políticas sociais estamos reafirmando as dis

posições metodológicas enunciadas de tratar este objeto como síntese de múltiplas deter

minações, saindo das determinações estruturais mais abstratas para tomar em conta a 

história das lutas concretas que se travam em uma dada formação social. Neste nível, j á 

não se trata dc compreender a política social abstratamente, como a relação entre os tra

balhadores industriais, a burguesia e a burocracia, mas sim de ter em conta uma com

plexa teia de relações de força na qual articulam-se e/ou enfrentam-se diferentes frações 

das classes dominantes, uma classe trabalhadora mais ou menos homogênea, as camadas 

médias e os profissionais, as burocracias e organizações policlassistas. 

Este movimento de passar do "concreto-real" ao nível mais abstrato das simples 

determinações e de lá ao "concreto-pensado" permitir-nos formular hipóteses acerca das 

condições de possibilidade do fenômeno (Jessop, 1982:218) mas não uma teoria geral do 

Estado e de suas políticas sociais. 

A aplicação deste método de articulação à análise do desenvolvimento das políti

cas sociais descortina a transformação operada na relação entre as esferas pública e pri

vada, cuja separação, tendo sido condição para a reprodução econômica e a legitimação 



do exercício do poder político, requer a instauração de processos de mediação - como a 

cidadania - que acabam por anular o fetiche da mercadoria, no qual o Estado aparece 

como suporte místico. 

A crescente desmercantilização da força de trabalho, cuja reprodução socializada 

passa a se dar por meio de um salário social indireto (Offe, Gough, Habermas) teria 

como conseqüências, como afirma Oliveira (1988:14) a "implosão" do valor como único 

pressuposto da reprodução ampliada do capital. 

A necessidade da reprodução ampliada do capital dar-se cada vez mais em base a 

formas não capitalistas de gestão estatal da reprodução dos capitais e da força de tra

balho tem como conseqüência a acentuação das contradições que se manifestam como 

crise fiscal do Estado (O'Connor) e como crise de legitimação (Habermas). 

Oliveira (1988:19) aponta o desdobramento teórico da dependência crescente e ir

reversível do processo de acumulação de um fundo público onde o salário social atua 

como um antivalor: "Pode-se, apenas, sugerir que no lugar do fetiche da mercadoria 

colocou-se um fetiche do Estado, que é finalmente o lugar onde se opera a viabilidade da 

continuação da exploração da força de trabalho, por um lado, e de sua desmercantili

zação, por outro, escondendo agora o fato de que o capital é completamente social". 

Na medida em que a sociabilidade se constrói cada vez mais com base em valores 

antimercado os problemas de legitimação teriam como fundo uma crise moral decorrente 

do que Habermas apontou como sendo a incapacidade da produção administrativa do in

dividualismo possessivo. 

Ademais, a reestruturação das relações entre Estado e sociedade implicou em 

uma tal ampliação do Estado que teria como conseqüência a ocorrência de novas formas 

do conflito de classe, pondo fim às formas neoclássicas de divisão entre economia e 

política (Buci-Glucksman e Therborn, 1981:122). Este alargamento do Estado que passa 

de coercitivo a construtor da hegemonia implica em um elevado nível de corporativi¬ 

zação das relações sociais e de poder, já que a unificação dos interesses e a unidade de 

classe passam a se realizar por dentro do aparelho de Estado. A repolitização da gestão 

pública e a rigidez imposta pela nova estruturação das relações sociais têm como con

seqüência fundamental o descolamento da função pública da sua superposição à esfera 

estatal, requerendo novo formato de estruturação dos fundamentos do dever político. 

Em outros termos, ocorre um efeito de deslocamento, no qual já não há mais cor

respondência possível entre as esferas que a matriz liberal tratara como superpostas: 

Estado/sociedade. 


