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5 
 
QUESTÕES DO ESTADO E O ESTADO EM QUESTÃO 
 
 
 
 
 

[...] é o estado quem necessita de receber do povo uma 
educação muito severa (Marx, [1980c], p. 223)128. 

 
Pôde-se perceber, por intermédio das análises anteriormente 

registradas, que os doutrinadores neoliberais defendem a ideia de um Estado 
com funções restritas a questões de segurança, de preservação de contratos e, 
contraditoriamente, de promoção do próprio neoliberalismo – ainda que isso 
custe muito caro ao público. Também foi visto que os doutrinadores liberais 
clássicos são mais maleáveis que os neoliberais: aqueles (os liberais) 
admitem certas ações do governo no trato com a coisa pública; estes (os 
neoliberais) aceitam somente as ações levadas a efeito por intermédio da 
parceria entre Estado e iniciativa privada129 e cujos custos podem ser 
financiados pelo Estado quando justificados em virtude de externalidades ou 
então, deve-se frisar, são suportados diretamente pelos cidadãos, a exemplo 
de serviços privatizados, como as vias terrestres com cobrança de pedágios. 

                                                
128  Frase do texto: ‘Crítica ao programa de Gotha’, presente no volume 2 das Obras 

escolhidas de Marx e Engels. 
129  A expressão ‘certas ações’ deve ser entendida de modo bem parcimonioso. Para Smith, 

um liberal clássico, o Estado deve se deter basicamente em três funções: 1) proteger a 
sociedade da violência e da invasão de outros povos; 2) proteger os membros da 
sociedade entre si; 3) fazer e conservar certas obras públicas e manter certas 
instituições públicas (Smith apud Hunt, 1989, p. 82).  

Milton Friedman radicaliza as propostas de Smith: para o neoliberal, a participação do 
Estado na promoção da coisa pública representa um perigo, o Estado tem as seguintes 
funções básicas: l) proteger a liberdade contra inimigos externos e internos; 2) reforçar 
os contratos privados; 3) promover mercados competitivos (Friedman, 1984, p. 12). 
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Anteriormente, no presente livro, foram desenvolvidas algumas 
reflexões sobre os papéis que o Estado pode desempenhar de acordo com 
interpretações menos ortodoxas, baseadas, por exemplo, em John M. 
Keynes. Como é sabido, o liberalismo de Keynes é sobremaneira flexível, 
lançando para o Estado muitas atribuições que eram inauditas para o 
liberalismo clássico e de execução inaudita para os ideólogos do liberalismo 
neoclássico. Como apresentado antes, a crise vivida pelo capitalismo nos 
anos vinte e trinta do século XX engendrou novas teorizações, especialmente 
as keynesianas, a respeito da economia e do Estado. Pode-se dizer que, em 
Keynes, o Estado torna-se interventor, regulador, empreendedor, financiador 
e empresário. Em síntese, o Estado keynesiano é um grande criador de 
demanda e de oferta. 

Após esta rápida lembrança do papel do Estado em uma 
interpretação heterodoxa, colocam-se em debate algumas questões que, na 
contemporaneidade, são candentes: 

 
a) a quem serve a proposta neoliberal do Estado Mínimo? 
b) sob quais condições o neoliberalismo tem conseguido sucesso? 
c) como tratar as apropriações de benefícios de Estado por alguns 

grupos e algumas corporações não possíveis de se estender a toda 
sociedade?  

d) até que ponto pode o Estado ser transformado em instrumento das 
classes subalternas? (Miliband, 1988b). 

e) como impedir que, numa sociedade socialista, o Estado se aproprie 
de uma parcela indevida do poder? (Miliband, 1988b). 

f) como transformar o Estado, um órgão imposto de cima, em um 
órgão subordinado à sociedade? (Miliband, 1988b). 

g) existe uma doutrina marxista do Estado? (Bobbio, 1979)130. 
 
Antes de qualquer esboço de debate ou de redarguição, deve-se 

reconhecer que as questões supramencionadas não serão aqui efetivamente 
respondidas, pois, conforme as notas abaixo, em grande parte, são 

                                                
130  Questão proposta por Bobbio (1979) e respondida por diversos autores ao longo do 

livro O marxismo e o Estado. 
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inquietantes e históricas indagações postas no campo da Ciência Política e, 
especialmente, aos movimentos políticos identificados com perspectivas 
progressistas e socialistas. Assim, as perguntas têm mais o objetivo de 
estimular o debate sobre o Estado e, dentro da necessária modéstia, são 
perguntas que, em lugar de serem respondidas, serviram de apoio ao debate. 
Serão discutidas en passant, como inspirações ao debate com Marx, Lênin e 
Gramsci (logo a seguir) sobre o conceito de Estado e sobre o conflito entre 
as esferas pública e privada. Assim, tomando a última questão, a elaborada 
por Bobbio131, como um estímulo de discussão, faz-se um retorno, limitado a 
alguns de seus trabalhos, a Marx, Lênin e Gramsci, a fim de verificar quais 
são suas concepções acerca do Estado.  

 
 

5.1. Marx, Lênin e Gramsci: uma revisitação necessária132 
 

O Estado em Marx 
 
Karl Marx (1818-1883) foi o mais influente pensador a respeito do 

sistema capitalista e a maior referência do movimento socialista 
internacional. Marx viveu em uma época de crescente urbanização, forte 
industrialização, grandes descobertas científicas, profícua produção teórica e 
literária, variadas revoluções e expansão do capital. Eric Hobsbawm diria 

                                                
131  Norberto Bobbio é uma figura intelectual instigante. Lúcido e inteligente, é daqueles 

pensadores que empolgam qualquer leitor com sua sinceridade. Vale notar esta 
passagem de uma carta que escreveu para Perry Anderson: “[...] do ponto de vista 
ideológico creio que a principal razão de nossa discrepância é meu inicial e nunca 
abandonado liberalismo, entendido [...] como a teoria que sustenta que os direitos de 
liberdade são a condição necessária – ainda que não suficiente – de toda a democracia, 
inclusive da socialista” (Bobbio; Anderson, 1994, p. 100). Mais adiante, acrescenta 
com humildade: “[...] aceito as reiteradas observações sobre minhas 'vacilações' e 
'oscilações'. Estou perfeitamente consciente de que levantei mais perguntas do que 
respostas” (Bobbio; Anderson, 1994, p. 100). 

132  Deve-se advertir que não se trata de fazer história de personalidades, porém, nesta parte 
do livro, encontrar-se-á certa profusão de citações de Marx, Engels, Lênin e Gramsci. 
Não se desconsidera a riqueza de comentaristas sobre o assunto, isso se deve à intenção 
de definir com maior fidelidade os conceitos de Estado a partir dos escritos dos citados 
autores. 
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que Marx é um sujeito da ‘Era das Revoluções’ e da ‘Era do Capital’133. Não 
é ocioso ressaltar que seu pensamento e seus conceitos, para serem melhor 
compreendidos, devem ser contextualizados historicamente. Sumariamente, 
é pacífico dizer que Marx foi um homem de vasta cultura, tendo sido 
protagonista de grandiosas polêmicas e de épicas lutas de ideias, travadas 
com seus companheiros de causa proletária e, especialmente, com os 
representantes ideológicos do capital. 

Nesse sentido, à guisa de compilar, sinteticamente, seu conceito de 
Estado, recorre-se a algumas passagens sobre o tema, tal como o célebre 
Manifesto do Partido Comunista, que foi redigido em colaboração com seu 
leal amigo, companheiro de lutas e parceiro em variadas publicações, 
Friedrich Engels. O Manifesto do Partido Comunista, que foi aprovado pela 
Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT), define, 
peremptoriamente, o Estado como “[...] um comitê para gerir os negócios 
comuns de toda classe burguesa” (MARX; ENGELS, [1980], p. 23). 
Entretanto, na tentativa de contextualização, vale notar que, pela própria 
natureza do documento, um manifesto, um texto para ser inteligível por 
todos, sem exceção, Marx e Engels concebem o conceito de Estado, 
visualizando mais demoradamente sua (visível e proeminente) face 
coercitiva, reforçando uma concepção mais estreita de Estado e deixando de 
dissertar sobre suas características menos evidentes e perceptíveis, aquelas 
que propiciam a este comitê manter-se sem o uso da coação e da violência, 
como um consentido e assentido escritório de negócios dos capitalistas. 

Deve-se notar que esta observação, longe de desqualificar o conceito 
de Estado em Marx, é apenas uma tentativa de compreender o contexto de 
sua produção teórica. Desse modo, vale ressaltar que o Estado, no século 
XIX, em variadas partes do mapa europeu (e do Globo), é prioritariamente 
coativo em relação aos cidadãos e o Manifesto do Partido Comunista não 
poderia defini-lo melhor como de fato o fez. Além disso, a expressão 
‘negócios comuns’ da classe burguesa leva a perceber que a sociedade, não 
obstante possua a contradição entre as classes fundamentais, tem, na 
composição da classe dominante (burguesa), frações com interesses 

                                                
133  Denominações de dois seminais livros de Eric Hobsbawm: A era das revoluções: 1798-

1848 e A era do capital: 1848-1875. 
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diversos. Portanto, para Marx e Engels, seria como se o Estado, na realidade, 
os setores, os poderes e, essencialmente, os quadros de Estado agissem by 
proxy (por procuração) na representação das diversas frações da classe 
burguesa, buscando conciliar seus negócios. Corroborando o raciocínio de 
Marx, vale recuperar o que afirma Engels, na obra A origem da família, da 
propriedade privada e do Estado, em que fornece a seguinte versão sobre o 
surgimento e os propósitos do Estado na Grécia – o berço da democracia. 
Nas palavras de Engels, 

 
[...] faltava apenas uma coisa: uma instituição que não 
só assegurasse as novas riquezas individuais [...], que 
não só consagrasse a propriedade privada [...] e fizesse 
dessa consagração santificadora o objetivo mais elevado 
da comunidade humana, mas também imprimisse o selo 
geral do reconhecimento da sociedade às novas formas 
de aquisição da propriedade [...]; uma instituição que, 
numa palavra, não só perpetuasse a nascente divisão da 
sociedade em classes, mas também o direito de a classe 
possuidora explorar a não possuidora e o domínio da 
primeira pela segunda. E essa instituição nasceu. 
Inventou-se o Estado (Engels, 1984, p. 153). 

 
Avançando mais na história, a fim de se colocar em maior evidência 

as formulações teóricas de Marx acerca de um específico tipo de governo, 
recupera-se sua análise (de Marx) sobre o golpe de Estado na França, de 2 de 
dezembro de 1851, encabeçado por Luís Napoleão Bonaparte (1778-1846), a 
partir do qual a Assembleia Nacional Francesa é dissolvida e, no ano 
seguinte (1852), o Segundo Império Francês é estabelecido. Esta forma de 
governo, instituída com o Coup d'État de Luís Bonaparte, foi denominada 
por Marx, e assim passa a ser historicamente conhecida, como 
‘bonapartismo’. 

Marx acompanha de perto todo o encaminhamento do golpe de 
Estado na França, de 1848 a 1851, tendo à frente o sobrinho de Napoleão 
Bonaparte134. Esse hiato na democracia republicana que, a título de 

                                                
134  O tio de Luís Napoleão Bonaparte foi Napoleão Bonaparte (1769-1821), imperador dos 

franceses, de 18 de maio de 1804 a 6 de abril de 1814 e de 20 de março a 22 de junho 
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informação, estendeu-se por quase vinte anos, leva Marx a escrever uma 
grande obra histórica: O 18 brumário de Luís Bonaparte. Nesse livro, 
delineia os passos do rompimento da democracia republicana e a instauração 
da ditadura personalista de Luís Bonaparte. Marx interpreta o rompimento 
político bonapartista como uma passagem do poder coativo da classe 
burguesa para a figura autoritária de Luís Bonaparte: 

 
A França, portanto, parece ter escapado do despotismo 
de uma classe apenas para cair sob o despotismo de um 
indivíduo e, o que é ainda pior, sob a autoridade de um 
indivíduo sem autoridade. A luta parece resolver-se de 
tal maneira que todas as classes, igualmente impotentes 
e igualmente mudas, caem de joelhos diante da culatra 
do fuzil (Marx, [1980d], p. 275). 

 
O autoritarismo do ‘novo’ Bonaparte aconteceu após um período de 

efervescência revolucionária, ocorreu justamente quando se achava que o 
proletariado estava maduro para conquistar o poder de Estado. De acordo 
com Engels, na introdução da obra As lutas de classes na França de 1848 a 
1850,  

 
[...] a história nos desmentiu, bem como a todos que 
pensavam de maneira análoga. Ela demonstrou 
claramente que o Estado de desenvolvimento 
econômico no continente ainda estava muito longe do 
amadurecimento necessário para a supressão da 
produção capitalista (Engels apud Marx, [1980b], p. 
99). 

 
Essa variação explicitamente coercitiva de Estado surge com o fito 

de manter a ordem burguesa. Assim, mesmo que esse tipo de governo 
aparentemente se (auto)dignifique como uma instituição que paira acima e 
distanciado das classes, na essência, o poder do Estado está vinculado ao 
status quo burguês. Ralph Miliband, referenciando Marx, diz que o 
bonapartismo constituía “[...] a única forma de governo possível numa época 
                                                                                                               

de 1815. Napoleão Bonaparte, à frente do império francês, autodenominou-se Napoleão 
I. 
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em que a burguesia já havia perdido, e a classe operária não havia ainda 
adquirido, a faculdade de governar a nação” (Miliband, 1981, p. 136). Aliás, 
acerca da luta de classes, questão basal em seus estudos, Marx afirma, em 
uma carta a Weydemeyer, de 5 de março de 1852, que não lhe coube o 
mérito de ter descoberto a existência das classes sociais e a luta entre elas; 
sua originalidade e as novidades a esse respeito residem nos seguintes 
pontos: 

 
1) demonstrar que a existência das classes está ligada somente a 

determinadas fases de desenvolvimento da produção;  
2) que a luta de classes conduz, necessariamente, à ditadura do 

proletariado;  
3) que essa própria ditadura nada mais é que a transição à abolição de 

todas as classes (Marx, [1980c], p. 254). 
 
Os trechos acima informam o que pensa Marx acerca da luta de 

classes. Primeiramente, ele considera que a existência das classes sociais 
está interligada e conectada ao desenvolvimento e ao mundo da produção; 
segundo, o prognóstico de que a luta de classes encaminha as classes 
dominadas a desafiar as classes dominantes, que estão de plantão no Estado; 
e, terceiro, Marx chega à conclusão de que o domínio político do 
proletariado sobre o Estado não é mais que a negação do status quo do 
próprio Estado e, assim, aponta para a possibilidade de entificação de uma 
sociedade sem classes e, em consequência, sem Estado.  

A concepção de Estado-força, que aparece de modo sistemático no 
pensamento de Marx, origina-se da própria atuação do Estado perante a luta 
de classes desenvolvida em sua época. Em seu contexto, a sociedade civil 
ainda não estava constituída por múltiplas forças sociais que pudessem atuar 
livremente. O proletariado, em suas ações de classe e em suas tentativas de 
se organizar em entidades de classe, obteve invariavelmente violência e 
coação como respostas: leis de exceção, Estado de sítio, decretos de 
cerceamento, expulsões, ilegalidades, prisões, repressões, assassinatos, 
massacres, constrangimentos físicos, assédios morais e tantos outros meios 
coercitivos. Portanto, como realça Bobbio, as conquistas sociais, políticas e 
econômicas do proletariado foram marcadas na história com o matiz 
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vermelho dos sacrifícios, não se permitindo transformar as conquistas 
sociais, que na realidade são verdadeiras derrotas impostas à burguesia, em 
simples artimanhas do capital para se manter no poder. Nas palavras de 
Bobbio, 

 
A conseqüência de uma historiografia deste gênero, que 
por não ser ingênua acaba por render ao adversário 
honras indevidas, é que todas as conquistas que 
custaram lágrimas e sangue ao movimento operário, 
desde o direito de greve ao sufrágio universal, desde a 
legislação social ao estatuto dos trabalhadores, são 
interpretadas como hábeis movimentos dos capitalistas 
para conservar o poder (Bobbio, 1979, p. 24). 

 
Enfim, à época de Marx, pouco espaço havia para a organização 

política do proletariado e para as suas manifestações de classe135. Essas 
demonstrações sempre foram asperamente reprimidas pelo Estado, que 
detém o monopólio da violência física e simbólica (Weber, 1999; Bourdieu, 
2014); por isso, o conceito de Estado de Marx é marcado pela proeminência 
da força e da coerção. Nisso consiste a diferença histórica entre a época em 
que viveu Marx e a contemporaneidade. Não se pode, na atualidade, após 
tantas conquistas das classes trabalhadoras, fazer o jogo da reação, 
restringindo as análises acerca do Estado à esfera da coação136 e operando 
uma práxis estreita que encaminha o movimento político das classes sociais 
dominadas para o ‘gueto’, que seria, como notou Bobbio (1979), um 
menosprezo do quadro de conquistas dos trabalhadores enquanto classe e, 
por decorrência, uma homenagem aos adversários de classe com louros 
indevidos. Não é ocioso repetir as pungentes palavras de Bobbio (1979, p. 
24): não se pode atribuir aos dominantes as conquistas que custaram “[...] 
lágrimas e sangue ao movimento operário”.  

                                                
135  Marx, ele próprio, sofreu diretamente a repressão. Entre outros constrangimentos 

sofridos, perdeu a cidadania prussiana (sua condição de cidadão prussiano lhe foi 
cassada), foi expulso de Colônia (cidade da atual Alemanha) e também da Bélgica e da 
França. Passou por exílios e restrições de toda ordem. 

136  Não se quer, de modo algum, dizer que a coação não mais exista e que não seja 
eficazmente operada pelo Estado na contemporaneidade. 
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O Estado em Lênin 
 
O conceito leniniano de Estado, elaborado à luz do referencial 

marxista, possui importância histórica proeminente, pois os escritos de Lênin 
se espraiaram pelo mundo, influenciando sobremaneira o movimento 
comunista internacional. Isso se deve, fundamentalmente, ao fato de ter sido 
Lênin (1870-1924) um seminal teórico do movimento socialista 
internacional e o mais notável líder da Revolução Bolchevique de 1917, na 
Rússia, país que foi a sua pátria, palco e sede de uma vitoriosa revolução 
proletária com um projeto comunista. 

Sua obra específica sobre o Estado, O Estado e a revolução, em que 
Marx e Engels são exaustivamente citados137, é um dos principais textos de 
esteio para o desenvolvimento da política soviética de Estado. Lênin também 
proferiu várias palestras e conferências após a Revolução de 1917, cujo tema 
central era o Estado. A propósito, em uma conferência na Universidade de 
Sverdlov, em 10 de julho de 1919, Lênin reconhece a dificuldade de se 
conceituar o Estado: “[...] dificilmente se encontrará outra questão tão 
embrulhada, deliberadamente ou não pelos representantes da ciência, da 
filosofia, da jurisprudência, da economia política e da publicística burguesas, 
como a questão do Estado” (Lênin, 1979b, p. 177), demonstrando, com esta 
ressalva, quão complexa é a questão do Estado e como é difícil definir o seu 
conceito. 

Não obstante admita a dificuldade de se compreender a questão do 
Estado, o pensador e dirigente político russo, motivado especialmente pelas 
tarefas que se impunham pelo desenrolar da Revolução de 1917 e pelos 
obstáculos enfrentados para a consolidação do poder soviético, fez mais 
acentuações do que atenuações em relação ao conceito de Estado-força, 
também presente na definição de Estado em Marx (Bobbio, 1979, p. 31). De 
acordo com Lênin (1980, p. 238), “[...] o Estado é a organização especial de 
força, é a organização da violência para a repressão de uma classe qualquer”.  

Sem dúvida, a supremacia de uma classe sobre outra é edificada 
sobre o pilar da violência, mas não é somente a coação que sustenta a 
                                                
137  Basicamente, Lênin extraiu ideias e citações das obras: Manifesto do Partido 

Comunista, O 18 brumário de Luís Bonaparte, A guerra civil em França, O anti-
dühring e A origem da família, da propriedade privada e do Estado. 
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subordinação de classe. Existe na sociedade um conjunto de entidades, 
instituições e instâncias e um rol de fenômenos, costumes, hábitos, 
convenções com concretudes não palpáveis e não visíveis imediata e 
nitidamente, mas que compõem teias e tecidos que, de maneira discreta e 
furtiva, fazem parte dos aparatos de suporte para que determinada classe 
social consiga dar direção ao todo social com o mínimo de fissuras no 
cimento social138. Na prática, em contemporâneo contexto histórico e 
político, subestimar o poder da sociedade civil139 é correr o risco de 
burocratizar a gestão do Estado ou, pretensamente, imaginar que se pode 
governar somente com o polo da força, pela coerção e coação.  

Lênin, ao discursar em um ativo do PC(b)R – Partido Comunista 
(bolchevique) da Rússia –, em 30 de dezembro de 1920, fazendo autocrítica 
pública, afirmou que “[...] no programa de nosso Partido [...] já assinalamos 
que nosso Estado é operário com uma deformação burocrática. Tivemos que 
pendurar-lhe [...] esta lamentável etiqueta” (1979b, p. 194). Percebe-se, 
assim, que Lênin tinha conhecimento das desfigurações que estavam 
ocorrendo no Estado soviético e procurava, com espírito revolucionário, 
cumprir uma dupla tarefa: corrigir a rota da Revolução de Outubro e 
construir os trilhos em direção ao socialismo – a meta estratégica da 
Revolução.  

Em suma, mesmo com os impasses e as dificuldades próprias de 
uma revolução, com o embaraçoso uso excessivo da violência do Estado 
revolucionário e com as distorções burocráticas impressas já no Estado 
soviético, Lênin procurava manter o norte e os propósitos originais da 
Revolução de Outubro de 1917. De maneira assertiva, afirmou Lênin (1980, 
p. 278): “[...] propomo-nos como objetivo final a supressão do Estado, isto é, 
de toda violência organizada e sistemática, de toda a violência sobre os 
homens em geral”. Mas o que houve com este enlevado projeto? A 
contrarrevolução, afinal, saiu vitoriosa? A burocracia venceu? Ou, 
parafraseando Engels, será que a história também desmentiu os 
                                                
138  Na realidade, em linguagem gramsciana, trata-se de um bloco histórico formado por 

frações de classes sociais (o conceito de Estado em Gramci será tratado no item 
seguinte). 

139  Sociedade civil faz parte do conceito de Estado em Gramsci e será desenvolvido no 
próximo ponto deste capítulo. 
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revolucionários soviéticos, “[...] bem como a todos que pensavam de 
maneira análoga [...]?” (Engels apud Marx, [1980a], p. 99). Por acaso, as 
condições objetivas e subjetivas para a Revolução e para a construção de 
uma sociedade socialista estavam efetivamente presentes na Rússia 
czarista140? 

 
O Estado em Gramsci 

 
Gramsci nasceu em 1891 na Ilha da Sardenha, Sul da Itália. Foi 

contemporâneo de significativos acontecimentos históricos no primeiro terço 
do século XX: a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a Revolução 
Bolchevique (1917), a grande crise do capitalismo de 1929 e o fascismo de 
Benito Mussolini, do início dos anos 1920 na Itália. Gramsci veio a falecer 
em 1937, logo após ser liberado dos cárceres do regime fascista de Benito 
Mussolini, pouco antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 
Teórico da Filosofia da Práxis, vulgarmente conhecida como materialismo 
histórico e materialismo dialético, tratou com muita distinção o legado 
deixado por Marx, Engels e Lênin. 

Acerca do Estado, o pensador italiano desenvolveu o conceito de 
hegemonia e produziu um original conceito de Estado141. Segundo Gramsci, 
o Estado não se impõe somente pela força, mas, também, pela ideologia e 
pela cultura: “[...] o Estado tem e pede o consenso, mas também 'educa' este 

                                                
140  Gramsci percebeu o grau de dificuldade que os revolucionários bolcheviques 

enfrentariam. No artigo A revolução contra O Capital, Gramsci afirmou que “[...] a 
revolução dos bolchevistas determinou-se mais por ideologias do que por factos [...]. 
Ela é a revolução contra O Capital de Karl Marx [...]. Os factos fizeram rebentar os 
esquemas críticos entre os quais a história da Rússia deveria desenvolver-se, segundo 
os cânones do materialismo histórico. [...]” (com otimismo, acreditava que a Rússia, 
mesmo com o atraso econômico, poderia se desenvolver no sistema socialista). “O 
proletariado russo, educado socialisticamente, começará a sua história do estádio 
máximo de produção a que chegou a Inglaterra hoje, porque, devendo começar, 
começará do já perfeito noutra parte, e deste perfeito receberá o impulso para alcançar 
aquela maturidade económica que, segundo Marx, é condição necessária para o 
colectivismo” (Gramsci, 1976, p. 161-164). 

141  De acordo com Carnoy, o pensamento de Gramsci não é discordante de Marx, “[...] na 
verdade, como vários teóricos têm mostrado, não há divergências entre a problemática 
de Marx e de Gramsci” (Carnoy, 1986, p. 94). 
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consenso utilizando as associações políticas e sindicais, que, porém são 
organismos privados deixados à iniciativa particular da classe dirigente” 
(Gramsci, 1989, p. 145). De acordo com a interpretação de Gramsci, ao 
Estado-coerção é adicionado o Estado-consenso, isto é, em Gramsci o 
Estado se amplia. Aliás, em sua ‘Teoria Ampliada de Estado’142, compreende 
o Estado como sendo a soma da força (o monopólio da violência física pela 
sociedade política) e do convencimento (o poder de se criar o consenso junto 
à sociedade civil). De acordo com o pensador italiano, “[...] por 'Estado' 
deve-se entender, além do aparelho governamental, também o aparelho 
'privado' de 'hegemonia' ou Sociedade Civil” (Gramsci, 1989, p. 147). 

A Sociedade Civil, ou seja, o conjunto das instituições civis que 
formam a opinião pública, que criam e difundem a ideologia e a cultura, 
representa o polo do consenso no Estado. Já a Sociedade Política 
desempenha o papel da coerção. Dito de outro modo, a sociedade política 
detém o monopólio da violência física e a Sociedade Civil avoca a si, opera e 
desenvolve a persuasão, o convencimento e o consenso. Sociedade Civil e 
Sociedade Política são as duas expressões fundamentais contidas na fórmula 
de Estado de Gramsci (força + hegemonia). Conforme Gramsci (1989, p. 
149),  

 
Permanecemos sempre no terreno de identificação de 
Estado, e de governo, identificação que não passa de 
uma representação da forma corporativo-econômica, 
isto é, da confusão entre sociedade civil e sociedade 
política, pois deve-se notar que na noção geral de 
Estado entram elementos que também 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. 

 
A hegemonia é a substância principal de união do bloco histórico, ou 

seja, a hegemonia funciona como uma liga para a construção do amálgama 

                                                
142  Segundo Carlos Nelson Coutinho (1989), Christine Buci-Gluksman utilizou a 

expressão ‘Teoria Ampliada de Estado’ pela primeira vez para denominar esse conceito 
de Estado de Gramsci.  
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sócio-político e cultural que dirige uma sociedade. Gruppi (1980, p. 78) 
afirma que 

 
A hegemonia tende a construir um bloco histórico, ou 
seja, a realizar uma unidade de forças sociais e políticas 
diferentes; e tende a conservá-la juntas através da 
concepção do mundo que ela traçou e difundiu – citando 
Gramsci, continua Gruppi – 'a estrutura e as 
superestruturas formam um bloco histórico'. A luta pela 
hegemonia deve envolver todos os níveis da sociedade: 
a base econômica, a superestrutura política e a 
superestrutura ideológica. 

 
Gramsci recorre a Marx, segundo o qual as ideias, quando 

assimiladas pelas massas, transformam-se em força material, e faz a eficiente 
analogia com o conceito de bloco histórico, asseverando que 

 
[...] a análise, destas afirmações (de Marx), creio, 
conduz ao fortalecimento da concepção de 'bloco 
histórico', no qual, justamente, as forças materiais são o 
conteúdo e as ideologias são a forma – sendo que esta 
distinção é puramente didática, já que as forças 
materiais não seriam historicamente concebíveis sem 
forma e as ideologias seriam fantasias individuais sem 
as forças materiais (Gramsci, 1981, p. 63).  

 
A classe dirigente do bloco histórico detém a supremacia que, de 

acordo com Gruppi (1980, p. 79), “[...] é domínio e direção. Pode-se dizer 
que [supremacia] é domínio e hegemonia”. Logo, há crise política quando a 
classe dominante perde a capacidade de dirigir a sociedade. Assim, havendo 
a crise, a continuidade no poder por parte dessa classe passará a depender da 
esfera do domínio, ou seja, do lado coativo do Estado, suspendendo o 
exercício do convencimento e exercendo o monopólio da violência legítima. 
Dizendo de outra maneira, a classe dominante, quando sofre crise de direção, 
passa a depender em maior grau do potencial de força do Estado para que ela 
possa continuar à frente e na direção do Estado.  

Quando há vácuo político ou quando os grupos políticos dirigentes 
perdem capacidade política para continuar no comando, o espaço de poder 
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pode ser preenchido, alternativamente, por outros grupos de classes sociais 
que vêm a formar um novo bloco histórico. Neste sentido, faz-se necessário 
que a classe que pretende o poder saiba “[...] indicar de modo concreto a 
solução para os problemas” (Gruppi, 1980, p. 79). Isso pode ocorrer “[...] 
quando [esta classe] tem uma concepção do mundo que conquista novos 
aderentes, que unifica o alinhamento que se forma em torno dela” (Gruppi, 
1980, p. 79). 

A sociedade política adquire equilíbrio sobre o todo social (na 
sociedade nacional) com o concurso da sociedade civil. Os intelectuais, em 
seus vários níveis de atuação e de grandeza, têm papel crucial na formação 
do consenso, pois são eles criadores, mediadores e multiplicadores da 
opinião pública. Em uma carta do cárcere em 1931, Gramsci oferece uma 
ilustração de como ele interpreta o intelectual: 

 
[...] eu próprio dilato muito a noção de intelectual e não 
me refiro à noção corrente que se restringe aos grandes 
intelectuais. Essa dilatação influi também sobre certas 
determinações do conceito de Estado que comumente é 
entendido como sociedade política (ou ditadura, ou 
aparelho coercitivo para conformar a massa popular a 
um tipo de produção e economia de um momento 
determinado) e não como equilíbrio da sociedade 
política com a sociedade civil (ou hegemonia de um 
grupo social sobre toda a sociedade nacional exercida 
através das organizações assim chamadas privadas, 
como por exemplo a Igreja, os sindicatos, as escolas, 
etc.) e precisamente na sociedade civil agem os 
intelectuais especificamente [...] (Gramsci apud Nosella, 
1992, p. 93). 

 
Mas, enfim, o que significa, na prática, esse modo dilatado de 

visualizar a figura do intelectual e essa maneira dilatada de compreender o 
Estado? Essa visão, como o próprio Gramsci explicou, está imbricada com o 
conceito de hegemonia. A sociedade civil é a parte do Estado que comporta 
a laboriosa, polida e judiciosa hegemonia. Ou seja, é na sociedade civil que 
acontece a comunicação entre os sujeitos. Para isso, concorrem para a 
construção da hegemonia: a reflexão, a persuasão, o convencimento, a luta 
de ideias, a educação, a cultura, a ideologia e, também, instituições e 
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organizações como os sindicatos, as associações, as ONGs, as religiões etc., 
que também são promotoras do consenso e continentes de hegemonia143.   

Ademais, salientando o raciocínio anterior, as possíveis perdas de 
capacidade de direção da sociedade por parte das classes dominantes 
constituem momentos que podem permitir o desenvolvimento de atividades 
alternativas e transformadoras. A crise de hegemonia deve ser apreendida 
pelas classes dominadas como uma crucial oportunidade de questionamento 
da ideologia dominante, bem como de afirmação de sua própria práxis com a 
finalidade de construir e oferecer um alternativo bloco histórico e de 
conquistar a hegemonia. 

No entanto, isso não quer dizer que a classe que se coloca como 
opção popular deva destruir tudo da antiga sociedade. De acordo com 
Nosella, Gramsci não era um destruidor de tudo; na realidade, era um grande 
consertador, pois o pensador italiano tinha convicção de que o novo nasceria 
do velho e, como tal, “[...] só podia aceitar de 'destruir' da sociedade as 
arestas, as incrustações, os freios, os bloqueios que impediam a nova e 
original construção; inclusive, preservando peças e materiais pertencentes à 
velha construção social para utilizá-los dentro de uma nova forma geral” 
(Nosella, 1992, p. 51). Gramsci, o continuador da Filosofia da Práxis, era um 
atento construtor. Eis como ele se autodefine, ao lembrar sua infância, numa 
carta à sua esposa, Giulia: 

 
Se lembra, em Roma, como Délio (seu filho) pensava 
que eu pudesse consertar todas as coisas quebradas? 
Este seria, creio eu, um indício de [...] construtividade, 
de caráter positivo, [...]. Você está enganada ao pensar 
que eu, quando pequeno, tivesse tendências [...] 
literárias e filosóficas, como me escreveu. Ao contrário, 
eu era um destemido pioneiro e não saía de casa sem 
por nos bolsos alguns grãos de trigo e alguns fósforos 
embrulhados em pedacinhos de plásticos para a 
eventualidade de ser jogado numa ilha deserta, 
abandonado com apenas meus próprios meios. Era 

                                                
143  Isto é, são exemplos de instituições e organizações atuantes na sociedade civil e que 

portam um conjunto de instâncias e instrumentos capazes de interferir na direção da 
sociedade nacional. 
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portanto um valoroso construtor [...] (Gramsci apud 
Nosella, 1992, p. 48-49). 

 
A citação anterior faz parte de uma argumentação de Nosella a 

respeito da ‘Frente Única’, que era defendida por Gramsci contra o fascismo. 
Faz-se a transcrição da passagem para demonstrar a coerência, a criatividade 
e o ‘otimismo de vontade’ de Gramsci, manifestamente perceptível no seu 
conceito de Estado. Ele desmonta, com a maestria de um arquiteto da 
política e da cultura, a estrutura e a superestrutura do Estado e o reconstrói 
em sagaz e engenhosa perspectiva.  

O Estado, de acordo com a ótica gramsciana, adquire uma expandida 
dimensão. Gramsci o concebe amplo e dilatado, não simplesmente no 
sentido aumentativo, como um Estado grande. O conceito gramsciano de 
Estado exprime e pressupõe a possibilidade de transformação, nas ações 
sociais próprias da sociedade civil, deste mesmo Estado que, não é ocioso 
assinalar, é a soma da sociedade política, o polo da força, e da sociedade 
civil, o polo do consenso.  

A ‘Teoria Ampliada de Estado’ de Gramsci fornece elementos para 
conhecer, desconstruir e transformar o Estado, convertendo-o em um campo 
de possibilidades favoráveis à perspectiva das classes dominadas, isto é, um 
campo aberto para a construção de um novo bloco histórico hegemônico. Tal 
teoria é uma criativa interpretação do conceito de Estado e uma original 
formulação teórica, que permite perceber, de modo vivo, a luta de classes e, 
além disso, como se fosse uma antecipação da Teoria dos Campos de Pierre 
Bourdieu (2014), a luta entre os atores sociais no campo do poder (no 
Estado). 

 
 

Findando a visita a Marx, Lênin e Gramsci: despedida, partida 
ou princípio? 

 
De fato, não se encontra em Marx, em Lênin e em Gramsci uma 

doutrina jurídica a respeito do Estado; entretanto, pode-se dizer que os 
referidos pensadores se sucederam, em uma linha de sofisticação conceitual 
nas discussões históricas, filosóficas, culturais, políticas e econômicas acerca 
do Estado. De modo algum se quer inferir, como uma suposta resposta a 
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respeito da questão de Bobbio sobre a existência ou não de uma doutrina 
marxista do Estado, que se trata de uma pergunta impertinente. Ao contrário, 
é um questionamento que continua oportuno e atual. Em 1975, Bobbio 
surpreendeu os marxistas com a interrogação: ‘Existe uma doutrina marxista 
do Estado?’. No final da década de 1980, não foi muito diferente: Bobbio, 
em uma carta de 15 de março de 1989, elabora um admirável relato 
endereçado a Perry Anderson, tentando responder uma pergunta, a mesma 
feita a Achille Occheto (Partido Comunista Italiano - PCI) e Bettino Craxi 
(Partido Socialista Italiano - PSI), sobre a atualidade da Revolução Francesa. 
Por um lado, os dois políticos italianos reivindicavam para seus partidos o 
direito de identificar-se com os princípios da Revolução Francesa de 1789. 
Por outro lado, Bobbio, ao responder, objeta os próceres do PCI e do PSI, 
replicando:  

 
[...] sei que agora me arrisco a parecer mais comunista 
que os comunistas [...], mas o PSI e o PCI estão 
realmente seguros de que o grande fracasso histórico do 
socialismo e a circunstância de que vivemos hoje em 
sociedades onde o capitalismo triunfou significa que 
efetivamente é preciso renunciar à idéia de superar o 
individualismo da sociedade liberal?. E além disso 
acrescentei: 'o fracasso da idéia coletivista é um prejuízo 
histórico irreversível ou trata-se de um revés 
momentâneo? É verdade que finalmente o homem novo 
jamais apareceu, mas também é certo que o capitalismo 
agressivo de hoje põe em crise a própria idéia de 
homem' (Bobbio; Anderson, 1994, p. 106). 

 
Por ser um liberal-socialista, como se autointitulava, não é um óbice 

para que Bobbio também formule questões ao capitalismo; pelo contrário, 
isso o torna insuspeito em seus questionamentos e em suas críticas ao modo 
de produção capitalista. Bobbio, um genuíno defensor da democracia 
substantiva para toda humanidade, permite-se diagnosticar sem peias os 
miasmas da sociedade capitalista. Na referida carta a Perry Anderson, o 
filósofo e jurista italiano recorda sua resenha sobre um livro de Giovanni 
Sartori, que trata da crise da democracia, refutando a principal base do 
capitalismo, que é o mercado: 
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[...] levantei a dúvida de que a 'razão da crise moral da 
democracia poderia ser buscada também no fato de que 
até agora a democracia política conviveu, ou está 
obrigada a conviver, com o sistema econômico 
capitalista', um sistema que não conhece outra lei que 
não seja a do mercado, que reduz qualquer coisa a 
mercadoria, não importa se esta é dignidade, 
consciência, o próprio corpo e, por que não?, também o 
voto (Bobbio; Anderson, 1994, p. 106). 

 
A mercadoria, identificada por Marx como sendo a pedra angular do 

modo de produção capitalista e, por consequência, a base concreta em que se 
assenta a estrutura d’O capital, obra teórica maior de Marx, também é 
reconhecida por Bobbio como a unidade comum de todas as coisas no 
capitalismo. Em uma economia de mercado, a mercadoria é a partícula 
portadora do poder de relacionar as pessoas no mercado, que é o ponto de 
encontro dos possuidores de mercadorias. Além disso, conforme Bobbio, no 
sistema capitalista, tudo se transforma em mercadorias, até o que não foi 
produzido originalmente para a troca é objeto de câmbio: consciência, 
dignidade, honra, beleza, silêncio, o corpo, o voto, educação, saúde etc.144 

                                                
144  Polanyi (1980), em crítica à mercadorização, na obra A grande transformação, cunhou 

a expressão ‘mercadorias fictícias’. A propósito, vale recuperar a citação de 
Shakespeare feita por Marx sobre o poder do dinheiro: 

"Ouro! amarelo, reluzente, precioso ouro!/Não, deuses, não faço súplicas em vão [...]. 
Assim, um tanto disto tornará o preto branco,/ o repugnante belo, o errado certo, o vil 
nobre,/ o velho jovem, o covarde valente [...]. Por que isto arrancará vossos sacerdotes 
e servidores de vossos lados, arrebatará coxins de sob a cabeça de homens corpulentos: 
este escravo amarelo tecerá e despedaçará religiões; abençoará os amaldiçoados; fará a 
alvacenta lepra adorada; levará ladrões, dando-lhes título, reverência e aprovação, ao 
banco dos senadores; isto é o que faz a desgastada viúva casar-se novamente; ela, para 
quem o lazarento e ulcerosas feridas abririam a goela, isto perfuma e condimenta para o 
dia de abril novamente. Vem, elemento danado, tu, vulgar rameira da humanidade, que 
instalas a disputa na multidão de nações [...]". E mais adiante: "Ó tu, doce regicida e 
caro divórcio entre filho e senhor! tu, brilhante violador do mais casto leito de Hímen! 
tu, Marte valente! tu, sempre jovem, loução, amado e delicado sedutor, cujo rubor 
derrete a neve consagrada que jaz no regaço de Diana! tu, deus visível, que soldas 
impossibilidades e fá-las beijarem-se! Que falas com toda língua para todo propósito! ó 
tu, contato de corações! pensa, teu escravo, o homem, se rebela, e por tua virtude eles 
entram em tais confusas disputas, que as bestas poderão ter o mundo sob império" 
(Shakespeare apud Marx, 1987, p. 196). 
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Enfim, a instigante questão de Bobbio facilita dizer que realmente 
ainda não está disponível pelo marxismo (por suas diversas correntes de 
pensamento) um diploma jurídico completamente elaborado acerca do 
Estado. Porém, observamos que existe uma ampla discussão teórica acerca 
do Estado, alicerçada em base marxista nos campos da história, da filosofia, 
da sociologia e da economia, o que permite rematar o raciocínio, 
argumentando que há construções de conceitos de Estado referenciados nos 
princípios teóricos do marxismo. De maneira que, pode-se dizer, a ‘Filosofia 
da Práxis’, inaugurada por Marx, é um ‘princípio’ fundamental, um 
arcabouço teórico de base, para se repensar, analisar e prognosticar acerca 
desse estado de coisas e, com efeito, preconizar a transformação do Estado 
realmente existente. 

 
S/cem perguntas quase c/sem respostas 

 
As questões colocadas no início deste capítulo sobre o Estado 

sugerem sempre intrincadas, complexas e controversas respostas. Muitas 
vezes, como as feitas por Bobbio, sugerem ainda mais questionamentos 
(Bobbio; Anderson, 1994). Miliband (1988b, p. 136), autor de três das sete 
perguntas anteriormente sugeridas, reconhece que “[...] essas perguntas e 
muitas outras não respondidas sobre o Estado conferem-lhe certamente um 
lugar importante no debate marxista, por muitos anos ainda”. Por isso, 
mesmo temendo cair em simplificações ou, ainda, receber uma má 
interpretação, acredita-se que discorrer sobre o Estado, mesmo que 
secundando questões postas por seminais pensadores, a respeito do assunto, 
permanece como tema pertinente, relevante e atual. 

Neste sentido, o neoliberalismo e a sua proposta de Estado Mínimo 
têm conquistado novas adesões e grande número de eleitores, basicamente, 
por duas razões, a ‘razão real’ (não é trocadilho) e a ‘razão ideológica’145. A 
                                                                                                               

"Que diabo! Claro que mãos e pés e cabeça e traseiro são teus! Mas tudo isto que eu 
tranqüilamente gozo é por isso menos meu? Se posso pagar seis cavalos, não são 
minhas tuas forças? Ponho-me a correr e sou um verdadeiro senhor, como se tivesse 
vinte e quatro pernas" (Goethe apud Marx, 1987, p. 195). 

145  Basicamente, há duas interpretações de ideologia. Uma, proveniente dos primeiros 
escritos de Marx, considera a ideologia como sendo ‘sempre’ uma falsificação da 
realidade, que tem por objetivo ocultar as contradições da sociedade. A outra 
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primeira baseia-se justamente nas deficiências do Estado realmente 
existente; já a segunda é resultado de uma falsa interpretação da realidade, 
isto é, de argumentos falaciosos sobre o Estado146. 

Denomina-se ‘razão real’ o conjunto de fatos, atuações e execuções 
que desvalorizam a ação estatal. O Estado que ‘realmente existe’ está, em 
sua essência, privatizado, tem servido a vários interesses particulares e, 
muitas vezes, em lugar de oferecer ‘bens públicos’, brinda a sociedade com 
o ‘mal público’, como diria Hirschman (1973). Com frequência (a imprensa 
é pródiga em notícias a esse respeito e os tribunais estão abarrotados com 
processos nesse sentido), empresas, corporações, grupos, associações, 
trustes, holdings etc. têm transformado os seus interesses em supostos 
interesses do Estado147.  
                                                                                                               

interpretação, também de origem marxista, porém mais dilatada, define ideologia como 
sendo uma leitura da realidade que fornece referências de luta a determinada classe 
social. Conforme Ester Buffa, que dissertou de maneira assaz competente acerca do 
conceito de ideologia, "[...] a ideologia é um conjunto de normas, de princípios e 
objetivos que vão orientar a ação. Entendida dessa forma, a ideologia tanto pode ser 
uma interpretação camufladora quanto uma interpretação explicitadora da realidade, o 
que fica evidenciado quando se faz sua historicização" (Buffa, 1979, p. 107-108). 
Queremos deixar claro que, como nos ensina Buffa, historicizando o neoliberalismo, 
estamos sempre tratando-o como uma falsidade imposta à sociedade. 

146  Em tese de doutorado, defendida em 2001, optou-se por ampliar esse modelo de 
interpretação, defendendo que as reformas neoliberais, como as defendidas por Carlos 
Saúl Menem na Argentina (1989-1999), requerem quatro fundamentos, classificados 
em dois grupos: o primeiro grupo é chamado de ‘fundamentos prévios’, formado pelos 
fundamentos i) ideológicos e ii) críticos, que preparam o terreno para as reformas; o 
segundo grupo, denominado ‘fundamentos estratégicos’, é formado pelos fundamentos 
de iii) política externa e de iv) política interna, que se referem aos modelos de reforma 
provindos do exterior, a exemplo da influência das Organizações Internacionais, e às 
movimentações espaciais internas dos atores no campo social afetado pelas reformas 
neoliberais (Azevedo, 2001). 

147  Exemplos de formas de privatização do Estado são abundantes: o ‘grupo dos ruralistas’ 
no Congresso ‘conquistou’ o fim da Taxa Referencial (TR), que corrige os 
empréstimos agrícolas, é o que se pode denominar de ‘Legislação em causa própria’; 
concorrências viciadas em obras públicas (Ex.: Projeto SIVAM); defesa de interesses 
de quem fabrica caminhões junto àquele que promove a construção de estradas (a 
Mercedes Bens está na lista da ‘caixinha’ de PC – Paulo César Farias – para a 
campanha eleitoral de Fernando Collor de Mello. Podemos com isso deduzir que o 
objetivo dessa negociata é fazer com que o país continue a optar pelo transporte 
rodoviário em vez de investir em meios de transporte menos onerosos como as vias 
fluviais e as ferrovias); o governo do estado de São Paulo na gestão de Luiz Antonio 
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Afora isso, a assim chamada globalização da economia (um 
fenômeno espetacular do mercado mundializado, próprio de uma época em 
que o mercado transnacionalizado torna-se referência de encontro de 
produtores, Trading companies e consumidores de mercadorias) vem se 
implementando pari passu com a agenda neoliberal. No entanto, como nota 
Wolfgang Leo Maar (1995, p. 3), “[...] a globalização em que nos inserimos 
é um processo social e não técnico”. Ou seja, a formação de um imenso 
mercado mundial foi estimulada pelos avanços tecnológicos, pelo 
barateamento dos preços das fontes energéticas e pela desregulamentação 
dos mercados nacionais, mas que não está desaliançada do processo social 
geral. De acordo com Kurz (1995, p. 9), 

 
A partir da década de 80, um novo sistema de 
coordenadas surgiu com uma rapidez impressionante, 
impulsionado pelos satélites, a microeletrônica, a nova 
tecnologia em comunicação e em transportes e pela 
queda dos custos energéticos: para além dos limites 
nacionais, surgiu um mercado único e global. 

 

                                                                                                               
Fleury Filho, conforme denúncias do ex-governador Mário Covas, priorizou o 
pagamento às grandes empreiteiras; funcionários públicos e de empresas estatais 
aferram-se aos direitos conquistados e não discutem possíveis aberrações existentes na 
relação entre Estado e funcionário (casos gritantes: adicional de periculosidade 
extensivo a quem não trabalha em local de perigo, aposentadorias especiais a categorias 
que não trabalham sob condições de insalubridade – fatos públicos: o Ministro da 
Previdência Social Reinold Stephanes foi aposentado com 22 anos de serviço, o ex-
governador de São Paulo, Fleury, é aposentado como promotor público). Como afirma 
com muita propriedade o filósofo José Arthur Giannotti, a respeito do conflito entre 
público e privado, "Cada um ou cada grupo procura retalhar no espaço público o 
degrau que o leva para cima, ao menos que conserve o nível social já ocupado. Ruas 
passam a ser fechadas e controladas por alguns moradores preocupados com a 
segurança de si mesmos ou de seus bens, repartições são transformadas em escritórios 
ou consultórios pessoais, verbas são aplicadas em proveito próprio e assim por diante; 
até mesmo a vida política tende a ser praticada e vista como o exercício duma 
personalidade excepcional que confunde interesses privados e públicos" (Giannotti, 
1995, p. 5-7). Atualizar este assunto, em pleno século XXI, demandaria ao menos um 
capítulo, não somente uma nota de rodapé, mas o Tribunal de Contas da União e a 
Justiça Federal, a exemplo dos casos Banestado e Anões do Orçamento, são instâncias 
de demandas e de investigações que abundam de exemplos sobre o ‘mal público’ 
causado pelo Estado. 
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Por um lado, existe um aspecto surpreendente da globalização. 
Tomando por referência os anos 1990, Sayad notou que o volume da 
transação mundial de mercadorias, atualmente (ele escreve em 1995 – ainda 
em fase inicial do processo de globalização), é menor do que havia na 
passagem do século XIX para o XX. Segundo Sayad (1995, p. 2), 

 
O que os conferencistas de globalização não sabem é 
que o volume do comércio internacional em 1990 é 
ainda menor do que o volume de comércio internacional 
do final do século passado e início deste, quando as 
mercadorias eram transportadas por lindos navios a 
vela, os 'clipper' ou, mais tarde, pelos esfumaçados 
vapores. 

 
Por outro lado, no tocante às transações financeiras, houve um 

crescimento espantoso. Conforme Therborn (1995, p. 44), também tomando 
por base os anos 1990, “[...] durante um dia em Londres, é negociado um 
montante de divisas correspondente ao PIB mexicano de um ano inteiro. Em 
um dia e meio, os traficantes de divisas vendem e compram o equivalente ao 
PIB anual do Brasil”. A demonstração do crescimento do volume financeiro 
relativo aos empréstimos transnacionais ilustra bem o avanço da 
globalização em relação ao mercado de capitais: “[...] os empréstimos 
internacionais [...] somavam US$ 324 bilhões em 1980 e US$7,5 trilhões em 
1991. Em 1980, representavam 4% do PIB dos países da Europa; em 1991, 
41%” (Sayad, 1995, p. 2). Comparando o comércio de mercadorias com as 
transações financeiras, Therborn  (1995, p. 44) afirma que 

 
[...] na Alemanha, um dos países mais importantes do 
capitalismo avançado, por volta de 1985, as transações 
externas de capital representavam 80% do comércio 
externo do país. Em 1993, estas transações foram cinco 
vezes mais importantes do que o negócio de 
mercadorias naquele país. Se considerarmos todos os 
mercados internacionais de moedas, divisas, ações, etc., 
veremos que estes têm uma dimensão 19 vezes maior 
que do que todo o comércio mundial de mercadorias e 
serviços. 
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Essa massa de capital desloca-se, com velocidade digital, em busca 
da sua multiplicação. As privatizações em curso em diversos países podem 
ser o destino desse capital. Cabe lembrar, também, que a arbitragem 
(diferença de taxas de juros reais de país para país) também determina esse 
deslocamento148. 

Desse modo, há tempos, a globalização vem exigindo reformas nas 
estruturas de produção e na legislação. Fatos como a privatização das 
estatais, a transferência de complexos industriais altamente poluidores e 

                                                
148  Como forma de demonstrar que o país vem pagando há décadas altíssimas taxas de 

juros, preservam-se dados anotados de 1995. No entanto, dados atuais podem ser 
encontrados em Azevedo (2016), a respeito do Novo Regime Fiscal aprovado no 
governo Michel Temer (2016-2018). Assim, conforme anotado na dissertação 
defendida em 1995, o Brasil é o país que paga as taxas de juros reais mais altas do 
mundo, o que tem contribuído para um aumento extraordinário da dívida pública 
interna e um crescimento das reservas bancárias em dólar (quase US$ 50 bilhões) 
devido ao alto ingresso de capital estrangeiro, sendo grande parte desse valor 
representada por aplicações de curtíssimo prazo. Notem-se os dados a seguir, de acordo 
com pesquisa da referida dissertação de mestrado, com dados de 1995, demonstrando 
taxas de juros reais ao ano em % (Azevedo, 1995): Cingapura: (-)2,91%; Japão: (-
)0,52%; Áustria: 1,83%; Alemanha: 1,93%; EUA: 3,05%; Itália: 3,38%; França: 
4,65%; Espanha: 6,79%; Argentina: 9,05%; Chile: 9,42%; Brasil: 30,41%.  

Diante de taxas de juros tão altas, a evolução da dívida interna do Brasil (em bilhões de 
reais) foi de: jan./94: 45,1; jun./95: 69,5; jul./95: 82,2; ago./95: 92,3. 

Para fins de ilustração com dados mais atualizados, o movimento Auditoria Cidadã da 
Dívida, que é a mesma fonte consultada e tratada no corpo do presente livro, constata 
que o Brasil continua pagando altas taxas de juros e tem forte endividamento. Segundo 
a Auditoria Cidadã da Dívida, “Porém, de 1995 a 2015 foi feito um superávit primário 
(arrecadação menos gastos sociais) de nada menos que R$ 1 TRILHÃO, e mesmo 
assim, tivemos taxas de juros absurdas no período, que fizeram a dívida interna federal 
explodir, de R$ 86 bilhões para R$ 4 TRILHÕES” (Avila, 2018). Mas se se trata de 
uma boa notícia, o Brasil, desde o início do ano de 2018, tem sido classificado como 
quinto colocado entre os países em taxas de juros. De acordo com matéria jornalística 
do Portal G1, “Com a Selic em 6,75% ao ano, os juros reais, ou seja, descontada a 
inflação [...], atingiram 2,89% ao ano. Atrás do Brasil estão: Argentina: 6,05%, 
Turquia: 5,31%, Rússia: 3,68%, México: 3,66%” (Martello, 2018). O autor da matéria, 
em consulta ao economista Jason Vieira, da Infinity Asset Management, responsável 
pelo ranking de juros reais, recebe a sincera resposta: “Juro negativo é padrão nos 
países desenvolvidos, porque, para eles, é preferível investir na economia real do que 
no rentismo [lucro com aplicações financeiras]” (Martello, 2018). 
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consumidores de energia para países periféricos149, a redução de tarifas 
alfandegárias, a diminuição ou extinção de impostos, o encolhimento dos 
gastos sociais150 servem para ilustrar em que direção apontam as reformas de 
Estado e os supostos ‘desejos’ do mercado. Ou seja, o neoliberalismo e a sua 
indissociável globalização da economia, em função da ampliação da 
acumulação capitalista e da ampliação dos mercados, estão a exigir ‘sem 
rodeios’ a remarcação de novos papéis para o Estado.  

Dessa maneira, o neoliberalismo, quando propõe o Estado mínimo, 
não propugna um Estado fraco; ao contrário, o pretendido Estado neoliberal 
é um Estado forte. Entretanto, o atual bloco histórico151 não o quer agindo 
como empreendedor econômico e criador/provedor de demandas, mas, sim, 
como um Estado que assegure os contratos, garanta a propriedade privada, 
financie um quantum (o mínimo possível) de assistência para algumas áreas 
sociais, por intermédio de provedores privados em nome do Estado – em 
contratos chamados PPP (Parcerias Público-Privadas). De acordo com a 
concepção neoliberal, a execução dos projetos sociais deve ser atribuída à 
iniciativa privada152. 
                                                
149  A indústria de transformação da bauxita em alumínio é altamente poluidora e 

consumidora de energia elétrica. 
150  No Brasil, fala-se em eliminação do ‘custo Brasil’, isto é, muitos economistas e 

políticos afirmam que os encargos vinculados à folha de pagamento são muito altos. 
151  O conceito de bloco histórico foi apresentado neste livro ao se discutir ‘O Estado em 

Gramsci’. 
152  Entre outros, há dois evidentes exemplos de financiamento público para o serviço 

social executado por entes privados na década de 1990: a) Escola Cooperativa de 
Maringá - um modelo para a educação; b) Cooperativa de Saúde do Município de São 
Paulo - um projeto para a saúde. A Escola Cooperativa, definida como sendo ‘Ensino 
público e gratuito com microgestão privada’, foi tratada no capítulo 1. Na 
administração do município de São Paulo pelo governo de Paulo Maluf, foi criado um 
sistema ‘cooperativo’ de saúde, muito semelhante ao sistema ‘cooperativo’ para a 
educação de Maringá, o qual recebeu a denominação oficial de Plano de Assistência à 
Saúde (PAS). De acordo com Luis Henrique Amaral, em matéria publicada no jornal 
Folha de São Paulo em 6 de abril de 1995, esse sistema de saúde tem o seguinte 
funcionamento: "1. Os médicos e funcionários dos hospitais ou postos de saúde 
formam uma cooperativa e assumem o gerenciamento da unidade através de um 
convênio com a Prefeitura; 2. A Prefeitura cadastra os moradores do bairro que usam a 
unidade de saúde. Cada morador recebe uma carteirinha; 3. Com a carteirinha, o 
morador pode fazer consultas, exames ou internações gratuitamente nas unidades da 
Prefeitura; 4. A Prefeitura pagará R$10,00 (dez reais), por mês, por paciente 
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‘Razão ideológica’ e ‘Razão real’: inferências sobre as 
motivações e justificativas para reformas neoliberais 

 
O neoliberalismo é mais uma representação da falsa consciência 

expressa pela burguesia, ou melhor, por frações da classe burguesa, que vem 
sendo posta em prática em muitos países. Por isso, para fins didáticos, 
denomina-se ‘razão ideológica’ a falsa interpretação da realidade feita pelos 
ideólogos neoliberais. O bloco histórico que procura se estabelecer no poder, 
tendo por base o neoliberalismo, acredita que a implementação de seu 
modelo político-econômico-social e cultural tornará capaz de estabilizar a 
economia, transferir os conflitos próprios da política para o mercado 
(economia) e dirigir sem os sobressaltos das crises a sociedade, imaginando 
que o mercado possua plena capacidade de regular a economia e controlar as 
tensões sociais, de modo que esse bloco histórico manteria, sob sua direção 
política e cultural, a população afetada. 

Ester Buffa, na obra Ideologias em conflito: escola pública e escola 
privada, afirma que o liberalismo é a ideologia da classe dominante “[...] 
porque tende a seus interesses e necessidades de manutenção da ordem 
capitalista, mas é imposta à sociedade como um todo, como se fosse a 
expressão dos valores universais da sociedade e não os de uma classe 
específica” (Buffa, 1979, p. 108). Por correlação, segundo os argumentos 
apresentados ao longo deste livro, essa caracterização da ideologia liberal é 
válida também para a sua vertente neoliberal. Portanto, o neoliberalismo é 
resultado de uma falsa interpretação da realidade por frações sociais 
burguesas e que é imposta ao complexo social como valores universais, 
porém sem explicitar que se trata da representação dos próprios interesses 
dos grupos sociais dominantes.  

Nesse sentido, com base em Lukács, pode-se afirmar que a 
burguesia, como classe social, espera que, no desenvolvimento das 
atividades práticas da vida cotidiana, o modo de agir que lhe é próprio seja 
aceito pelo proletariado (e pelos demais grupos, classes e atores sociais) 
(Lukács, 1974). O mercado é um desses espaços de promoção e ação da 

                                                                                                               
cadastrado. Se acontecer poucos atendimentos, a cooperativa terá lucro financeiro, e 
vice versa" (Amaral, 1995, p. 1). 
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burguesia que se naturaliza na sociedade. Dessa forma, o chamado ‘ótimo de 
Pareto’ é uma situação de mercado em que as classes dominantes qualificam 
como equilíbrio ideal. Para os agrupamentos sociais burgueses, o mercado 
deve dar conta de alocar eficientemente os recursos e absorver conflitos sem 
a intervenção do Estado. É esse tipo de manifestação que Lukács (1974, p. 
79) chama de falsa consciência: “[...] o grau supremo da inconsciência, a 
forma mais gritante da 'falsa consciência' exprime-se sempre na ilusão 
aumentada de que os fenómenos econômicos são conscientemente 
dominados”. Em linha de raciocínio similar, Castro enfatiza que esse modelo 
econômico-social é originado de uma necessidade de se mistificar uma 
realidade concentradora e monopólica. Para Castro ([199-], p. 10),  

 
[...] toda essa mistificação é uma decorrência lógica da 
incoerência e do conflito que a ideologia do 
neoliberalismo pretende camuflar: a superconcentração 
do poder econômico, político e até cultural, numa 
parcela reduzida da sociedade face a um mundo cada 
mais dividido e desigual.   

 
Assim, concluindo, a ‘razão real’ que exige a transformação do 

Estado que está aí, o Estado ‘realmente existente’, faz com que as propostas 
neoliberais ocupem espaços sociais, políticos e econômicos não 
coerentemente e corretamente preenchidos por programas de vertentes 
humanistas, de origens diversas do neoliberalismo, sejam liberais, ordo-
liberais, social-democratas ou socialistas. A proposta do Estado mínimo é 
dessas ideias que acabam ‘colando’ por não haver uma crítica coerente e 
concreta por parte de forças políticas ligadas à perspectiva do trabalho, ao 
Estado ‘realmente existente’, que em grande medida encontra-se privatizado.  

Muitas vezes, as forças políticas, econômicas e sociais (potencial 
bloco histórico alternativo), que poderiam propor e dirigir as transformações 
necessárias, abrem mão da iniciativa política de transformação por conta de 
‘taticismos’, com justificativas próximas de ‘não se pode propor isto, pois o 
partido perderia votos’, ou por um tipo de ‘pragmatismo’ que alcança, no 
máximo, vitórias parciais e temporárias. Passa a hora de as forças 
progressistas, referenciadas na perspectiva do trabalho, operarem a negação 
da negação, pois é evidente que o Estado ‘realmente existente’ está 
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organicamente privatizado. Assim, há muitas bandeiras de luta que são caras 
às forças progressistas e que devem ser retomadas, tais como: ensejar 
esforços para a desmercadorização na oferta de bens que propiciem o bem-
estar da população (Esping-Andersen, 1991), oferecer efetivos e genuínos 
bens públicos (Hirschman, 1973) e republicanizar todos os poderes 
(Executivo, Legislativo e Judiciário), instituições e órgãos de Estado 
(Bourdieu, 2014). Assim, é possível começar, sem hesitações, a pôr em 
questão a ideologia neoliberal. Entretanto, não se podem desconsiderar as 
complexidades sociais, no campo da política, da economia e da cultura, pois, 
como adverte Perry Anderson, ainda em 1995, o neoliberalismo é uma força 
intelectual e política que não deve ser subestimada. 

 
É perigoso iludir-se com a idéia de que o neoliberalismo 
é um fenômeno frágil ou arcaico, ou já anacrônico. 
Continua a ser uma ameaça ativa e muito poderosa, 
tanto aqui na América Latina quanto na Europa ou em 
outras partes. Um adversário formidável que foi 
vitorioso muitas vezes nos últimos anos, mas não é 
invencível (Anderson, 1995, p. 197). 

 
Além disso, continua Anderson, não se deve esquecer de três lições 

básicas dadas pelo próprio neoliberalismo: 
 

1) “Não ter nenhum medo de estar absolutamente contra a corrente 
política do nosso tempo” (Anderson, 1995, p. 197). Hayek e 
Friedman por décadas tiveram paciência na oposição, professavam 
as suas teses quando o meio acadêmico os chamava de loucos 
(Anderson, 1995, p. 197). 

2) “Não transigir em idéias, não aceitar nenhuma diluição de 
princípios” (Anderson, 1995, p. 198). Os teóricos neoliberais são 
intransigentes, radicais e duros intelectualmente. “O neoliberalismo 
é o oposto de um pensamento fraco” (Anderson, 1995, p. 198). 

3) “Não aceitar nenhuma instituição estabelecida como imutável” 
(Anderson, 1995, p. 198). Nas décadas de 1950 e 1960, o consenso 
burguês propugnava o fim do desemprego e ninguém imaginava a 
privatização do petróleo, da água, de hospitais, escolas, mas quando 
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a situação se tornou favorável às propostas neoliberais, o 
desemprego e as privatizações aconteceram. “Nenhuma instituição, 
por mais consagrada e familiar, é, em princípio, intocável. A 
paisagem institucional é muito mais maleável do que se crê” 
(Anderson, 1995, p. 199). 
 
Enfim, sintetizando o raciocínio e lembrando dos conselhos de Perry 

Anderson, pode-se concluir que urge, antes de qualquer proposta de extinção 
do Estado, a construção de um Estado verdadeiramente público e realmente 
destinado ao público, cujos fundamentos devem se assentar sobre as bases 
substantivas da democratização política, cultural e econômica, especialmente 
por intermédio da promoção da igualdade e da equidade153. Não se deve 
esquecer de que esse Estado deve ser transformado sob o signo da 
participação popular, tendo por escopo a construção de uma sociedade 
solidária, justa, sustentável, fraterna, democrática, intercultural, livre e 
igualitária. 

Entretanto, poderia surgir a questão: é possível erigir um Estado 
verdadeiramente público em ambiente de domínio do capitalismo? A 
resposta é, sem querer que pareça um apelo à retórica, ‘sim’ e ‘talvez’. 
‘Sim’, porque é possível a construção substantiva do Estado republicano 
(sociedade civil + sociedade política) que seja provedor de ‘bens públicos’ e 
que seja capaz de promover o ‘bem comum’ sem esperar a derrocada do 
sistema capitalista (‘de maduro’ ou provocada pelas forças sociais 
organizadas pela perspectiva do trabalho). ‘Talvez’, porque as contradições 
próprias do sistema capitalista não permitem vida tranquila a um Estado que 
sirva igualmente e com justiça (política, econômica e cultural) a toda 
sociedade. Mesmo que possa parecer um jogo de palavras, não se pode 
deixar de considerar que a História está aberta e, de acordo com a ‘filosofia 
da práxis’, não se idealiza a conjuntura, pois a luta pela transformação da 
sociedade é obra dos atores sociais presentes nessa mesma sociedade. O 
Estado do futuro, para alcançá-lo, frise-se, exige dos atores sociais a 
compreensão de que se trata de percorrer um caminho de contradições, mas 

                                                
153  Sobre igualdade e equidade, ver Azevedo (2013a), em que se discute, além desses dois 

conceitos, o sentido da justiça social. 
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que está aberto na História e é o Estado que aí está, o Estado realmente 
existente, que deve ser transformado. Como afirma Lukács (1974, p. 50-51), 
recorrendo ao pensamento de Rosa Luxemburgo,  

 
[...] é claro que, se se admite a acumulação sem limite 
do capital, se prova também a sua viabilidade sem 
limites. Se o modo de produção capitalista está em 
condições de assegurar o crescimento sem limites das 
forças produtivas, o progresso econômico é invencível.  

 
Em suma, não se pode cair em ‘contos’. Acreditar que este sistema 

terá vida eterna é aceitar que se trata de um ‘sistema-vampiro’, algo 
sobrenatural que sobrevive extraindo a alma dos vivos e sugando sangue 
alheio (tão realista e próprio do sistema capitalista); porém, na dialética dos 
contrários, suas fragilidades podem ser alcançadas por aqueles indivíduos 
coletivos, movimentos, atores, classes e grupos sociais, que saibam mirar 
com precisão o(s) ponto(s) de sua vitalidade e que, ao fazerem isso, em 
sociedade civil(izada), guiem-se cordialmente pelos mais caros e generosos 
valores humanos. 
 




