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Introdução 

 

A representação sobre a política e o Estado ao longo do desenvolvimento histórico da 

humanidade é, na tradição ocidental anterior à concepção de Marx – resguardadas todas as 

especificidades –, uma percepção afirmativa na qual a política é entendida como condição 

essencial para a formação do homem civil. Do “Estado universalista como uma agência da 

paz perpétua”, de Kant, ao “Estado comercial fechado” de Fitche como “eixo de regulação da 

sociedade civil pelo poder público”, ou ao Estado como “portador do papel universalista da 

Razão nos assuntos humanos”, de Hegel, toda a filosofia política que antecede Marx atesta a 

política como intrínseca aos indivíduos sociais. 

Essa vertente que compreende a política e o Estado como espaço e mediação para a 

solução dos antagonismos existentes é rejeitada por Mészáros. Para o autor, as soluções que 

partem do ponto de vista do capital estão limitadas à afirmação positiva da permanência das 

hierarquias estruturais estabelecidas. Para as teorias burguesas, o Estado, no seu papel 

reconciliador, estaria acima dos conflitos e das contradições do sistema do capital atuantes na 

sociedade civil e, por isso, poderia administrá-los. No entanto, a própria distinção entre 

sociedade civil e Estado advém da necessidade de idealizar a realização de uma conciliação 

impossível no todo. Dessa forma, para Mészáros, a formação do Estado no sistema do capital 

não é menos afetada pelas reciprocidades e interdependências potencialmente explosivas do 

que a sociedade civil. 

Diante disso, é objetivo deste trabalho compreender o papel do Estado no interior do 

sistema sociometabólico do capital, observando de que maneira ocorre a relação de 

complementaridade que permite afirmar o Estado como parte constitutiva da base material do 

sistema do capital. Para tanto, partimos de parte da obra de István Mészáros, cuja investigação 

coloca em cheque a parcialidade da abordagem política para a emancipação, bem como a 

possibilidade de autonomia do Estado em relação ao capital. 

                                                 
1 
Trabalho destinado ao VII Colóquio Internacional Marx e Engels, GT-9: Socialismo no século XXI. 
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1. A crítica da política e do Estado moderno 

 

Apesar da intervenção que possa ter operado nas diversas fases do desenvolvimento 

do capital, o Estado não pode realizar as delineadas reconciliação e solução dos antagonismos 

oriundos das deficiências estruturais do sistema do capital. Para essa compreensão é 

necessário expor a análise de Mészáros sobre as determinações essenciais do Estado moderno, 

na sua íntima interconexão com o capital e o trabalho, para a constituição e a preservação do 

modo de controle do sociomatabolismo do capital. 

Por sociometabolismo do capital, podemos compreender uma estrutura totalizante de 

organização e controle, cujas dimensões fundamentais são materialmente formadas e inter-

relacionadas. Os componentes do sistema orgânico do capital – em suas variedades capitalista 

e pós-capitalista
3
 – são, de acordo com Mészáros (2002), o tripé capital

4
, trabalho e Estado

5
. 

Os elementos constitutivos do capital estiveram submetidos, antes do contexto 

capitalista, a diferentes sistemas de controle do metabolismo social. A evolução histórica do 

capital, ao romper com a coesão e a restrição internas definidas pelos sistemas de controle 

precedentes, determinou uma mudança radical sobre o sistema sociometabólico da sociedade, 

culminando gradualmente na consumação do sistema do capital plenamente desenvolvido. 

Na medida em que o capital (como sistema de controle sociometabólico) superou as 

condições precedentes e subordinou a produção orientada pelo valor de uso à produção 

voltada para o valor de troca, a liberação das restrições subjetivas e objetivas da auto-

suficiência possibilitou as separações entre produção e controle do trabalho (produtores 

separados dos meios de produção), produção e consumo (valor de uso subsumido ao valor de 

troca) e produção e circulação (trocas locais incompatíveis com o mercado mundial) 

processadas no contexto de avanço do capital (MÉSZÁROS, 2002). 

O antagonismo estrutural que constitui o sistema do capital é expressão da cisão que 

ocorre sobre esses três níveis e que estabelece, desde o início, estruturas sociais reprodutivas 

                                                 
3
 Mészáros utiliza o termo Estado pós-capitalista para se referir às experiências do socialismo real, uma vez que 

identifica nelas a permanência dos elementos que compõem o sistema do capital.  
 

4
 “„Capital‟ é uma categoria histórica dinâmica e a força social a ela correspondente aparece – na forma de 

capital „monetário‟, „mercantil‟ etc. – vários séculos antes da formação social do capitalismo enquanto tal 

emergir e se consolidar” (MÉSZÁROS, 2002, p. 1064). Portanto, o capital não se limita ao capitalismo. O 

capitalismo consiste em uma das formas pelas quais o capital pode se realizar.  
 

5
 Nessa inter-relação, a completa sujeição do trabalho ao comando do capital constitui a questão fundamental da 

dinâmica do processo de reprodução social e se fundamenta na alienação do controle dos produtores. Lembra 

Mészáros que a regência do capital sobre o trabalho é fundamentalmente econômica, não política em seu caráter, 

e que tudo o que a política pode fazer é fornecer garantias políticas para a continuação da regência já 

materialmente estabelecida. Nessa questão se fundamenta a relação entre capital e Estado. 
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internamente fragmentadas. Tal circunstância revela uma deficiência estrutural nos 

mecanismos de controle, representada pela perda de unidade e manifestada em conflitos 

fundamentais de interesse entre as forças sociais hegemônicas alternativas. Esse tipo de 

deficiência coloca a necessidade do estabelecimento de estruturas de controle específicas 

capazes de complementar os elementos materiais, de acordo com a necessidade mutável 

decorrente da dinâmica expansionista do sistema do capital. Assim, o Estado estabelece-se 

como estrutura político-jurídica com o papel de retificar (nos limites do capital) a falta de 

unidade desencadeada pelo caráter centrífugo das unidades econômicas reprodutivas.  

Para observar a articulação entre Estado e capital, Mészáros busca na análise de 

Marx elementos que possibilitem a sua compreensão sobre a existência de uma relação 

essencial de co-determinação entre as estruturas de comando político e socioeconômica que 

compõem o sistema sociometabólico do capital. Essa relação só pode ser compreendida se o 

círculo institucional do capital for tomado como conjunto de totalizações recíprocas da 

sociedade civil e do Estado, que se interpenetram e se apóiam mutuamente.  

Ao formular sua concepção de realidade social a partir da crítica à Hegel, Marx 

expressa, ao mesmo tempo, a concordância e a crítica fundamental ao idealismo. De um lado, 

Marx se baseia na percepção de Hegel sobre a contradição da separação entre sociedade civil 

e política para afirmar a sociedade civil como o conjunto do intercâmbio material dos 

indivíduos no interior de um estágio histórico determinado das forças produtivas. Entretanto, 

por outro lado, Marx observa que o idealismo de Hegel, enquanto circunscrito à esfera da 

teoria liberal em geral, não pôde ultrapassar essa contradição. Crítica que leva Marx a afirmar 

que a sociedade civil do sistema do capital molda e reproduz a formação política à sua própria 

imagem. Dessa forma, em oposição à tese hegeliana para a qual o Estado é a base de 

ordenamento da sociedade civil, a Crítica da filosofia do direito de Hegel, de 1843, expôs a 

afirmação de Marx de que a origem do Estado está nos antagonismos sociais presentes na 

sociedade civil, quer dizer, que a sociedade civil constitui a base do Estado (MARX, 2005).  

A oposição ao pensamento hegeliano levou Marx à compreensão de que o Estado 

não pode tornar os indivíduos livres, pois expressa e reproduz apenas uma forma particular de 

liberdade. A construção desse pensamento se origina da percepção da cisão do homem na vida 

pública e na vida privada, desencadeada pela emancipação política. 

A natureza da sociedade civil moderna corresponde às contradições geradas pela 

distribuição desigual inerente à divisão do trabalho e à sua correspondente relação de 

propriedade. Isso pressupõe, ao mesmo tempo, a contradição entre o interesse particular e o 

interesse coletivo. É dessa contradição que o interesse coletivo assume, na forma de Estado, 
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uma existência separada dos reais interesses singulares e gerais. O Estado, ao manifestar a 

separação do poder social, corresponde à “[...] forma pela qual os indivíduos de uma classe 

dominante fazem para valer seus interesses comuns e que sintetiza a sociedade civil inteira de 

uma época” (MARX e ENGELS, 2007, p. 76). Assim, a separação do privado e do público 

enquanto derivação da forma de organização do capital sobre a sociabilidade humana consiste 

no próprio limite da emancipação política
6
, pois, pensar do ponto de vista da política significa 

acreditar que a emancipação política constitui o ponto mais alto da humanidade. Essa idéia 

que expressa o sentido mais profundo da emancipação burguesa não pode ser comparada, 

entretanto, ao sentido que Marx atribui à emancipação humana. 

Para Marx, a limitação em tomar a esfera política como o fundamento da 

inteligibilidade da realidade social consiste num equívoco metodológico e responde à 

perspectiva de uma classe cujo horizonte também é necessariamente limitado. A conseqüência 

deste equívoco metodológico se coloca no fato de que o fundamento dos males sociais nunca 

é buscado na essência do Estado, quer dizer, nas contradições de classe que atravessam e 

determinam a sociedade civil e que constituem o ordenamento do Estado, mas é buscado ou 

numa determinada forma de Estado, “[...] ou em leis da natureza, que nenhuma força humana 

pode comandar, ou na vida privada, que é independente dele, ou na ineficiência da 

administração, que depende dele” (MARX, 1995, p. 80). 

Tomada na análise de Marx, a política, dada a forma como se constitui, confere a 

substituição da autêntica universalidade da sociedade pela sua parcialidade, impondo aos 

indivíduos sociais os interesses da classe dominante e apropriando-se do poder de arbitrar os 

interesses parciais conflitantes. Com isso, Marx rompe não apenas com o idealismo alemão, 

mas com toda a filosofia política tradicional, bem como com a idealização do Estado como 

incorporação da liberdade racional, negando a concepção positiva da política e qualquer 

esforço de aperfeiçoamento do Estado. 

 

2. O papel do Estado no sistema sociometabólico do capital  

 

Mészáros parte da compreensão de Marx de que o princípio da inteligibilidade da 

política não se encontra no interior dela mesma, mas é determinado de modo direto pela base 

                                                 
6 Essa barreira à liberdade humana, como afirma Marx, evidencia que “O limite da emancipação política 

manifesta-se imediatamente no fato de que o Estado pode livrar-se de um limite sem que o homem dele se liberte 

realmente, no fato de que o Estado pode ser um Estado livre sem que o homem seja um homem livre” (MARX, 

2002, p. 21, grifo do autor).  
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material. Essa relação não implica reduzir o Estado a mera superestrutura que emerge da base 

material, simplificação que poderia levar à concepção equivocada do Estado como esfera 

autônoma em relação ao capital. Ao contrário, a partir das concepções de Marx sobre a 

relação entre sociedade civil e Estado, Mészáros pode concluir que o Estado é parte 

constituinte da base material do sistema do capital em termos de reciprocidade dialética com 

as estruturas de comando socioeconômico, pois está diretamente envolvido na produção e 

reprodução interna do capital.  

A negação de Mészáros em identificar o Estado sob a categoria de autonomia lhe 

permite a compreensão de que o Estado e as estruturas reprodutivas materiais são partes 

unidas em um mesmo todo. Portanto, a reciprocidade dialética entre as estruturas de comando 

socioeconômicas e políticas se desenvolve em conjunção uma à outra, como estruturas co-

determinadas, cuja dependência mútua é caracterizada pela ação de complementação.   

Como parte integrante de um sistema em que o capital ratifica-se como sua própria 

estrutura de comando, e em correspondência às determinações deste, o Estado corporifica o 

imperativo de garantir e proteger as condições de separação entre propriedade e produtores, 

assegurando as condições políticas para a extração da mais-valia do trabalho excedente. Dessa 

forma, o papel do Estado no sistema do capital apenas se manifesta se reproduzir a articulação 

da absoluta dependência do capital ao trabalho, por meio de sua estrutura de comando 

político. Para isso, o Estado exerce a função de estrutura de coesão das unidades fraturadas do 

capital, desenvolvendo uma ação corretiva sobre as contradições presentes na sociedade civil. 

O papel de complementação ao modo de controle do capital atende à necessidade de 

impedir o impacto desagregador das interações conflitivas das suas partes constituintes. 

Assim, a contribuição para a formação, consolidação e funcionamento das estruturas 

reprodutivas da sociabilidade do capital é dada pela capacidade do Estado em: 1) proteger a 

relação de alienação das condições de produção, ou seja, de assegurar a separação da 

propriedade dos produtores; 2) oferecer espaço para a expansão do capital, atenuando as 

contradições inerentes à fragmentação entre produção e consumo ao atuar na dinâmica 

reprodutiva do sistema do capital como comprador/consumidor direto; e 3) eliminar as 

barreiras locais ou regionais ao desenvolvimento expansionista do sistema do capital através 

de um sistema internacional de dominação e subordinação, imposto pelo desenvolvimento 

desigual dos Estados nacionais. 

A esfera legal se torna eficaz na medida em que se introduz como estrutura 

complementar de controle das determinações materiais da sociedade civil. Nesse sentido, 

ainda que o plano político, em princípio, fosse extinto através de medidas administrativas e 
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impositivas, esse ato não alcançaria a superação do capital sem a correspondente 

transformação real da sociedade civil. O exemplo prático dado por Mészáros (2002, p.121) se 

traduz “[...] nas condições das sociedades pós-revolucionárias [...]” em que, de acordo com o 

princípio burguês de separação entre Estado e sociedade civil, “[...] o controle político 

voluntarista da ordem pós-capitalista, depois da transferência da propriedade para o „Estado 

socialista‟, representa a superação da base material do capital”. Para Mészáros, ao contrário, é 

inconcebível alcançar os objetivos socialistas sem a reestruturação radical da totalidade das 

relações reprodutivas existentes. 

Mészáros contrapõe-se às concepções teórico-políticas de esquerda que se 

apresentavam no início do século XX e que consideravam a possibilidade da conquista e 

transformação do Estado no interior do sistema dominado pelo capital. Essas teorizações 

supunham a viabilidade da transformação ou utilização dos mecanismos e instituições do 

Estado pelas classes dominadas num longo processo de luta até o socialismo (PANIAGO, 

2001; SIGNORILE, 1991). Concepção baseada na convicção de que se poderia colocar o 

capital e o mercado sob o controle do interesse da maioria. A esse respeito, Mészáros (2002, 

p. 955) conclui que, “De Bernstein a Kautsky
7
 foram descartados os objetivos socialistas mais 

radicais e a acomodação ao mercado capitalista se tornou regra básica”.  

De acordo com a análise de Mészáros, o sistema sócio-econômico pós-

revolucionário, mesmo criando um modo de extração do trabalho excedente pós-capitalista 

através de meios políticos diretos, permaneceu aprisionado à estrutura alienante do capital. 

Para o autor, a auto-contradição desse tipo de tentativa está em tentar reestruturar a ordem 

existente sem que alterações significativas sobre a estrutura de comando hierárquica e 

exploradora sejam determinadas.  

Para Mészáros, o fracasso das sociedades pós-capitalistas está na estratégia de 

ocupar postos de comando no Estado capitalista como a principal mediação para chegar ao 

socialismo. Com isso, foi atribuída aos próprios partidos e sindicados a função de 

personificação do capital no interior do movimento de capitulação do trabalho aos 

imperativos materiais do sistema.  Sendo assim, a estrutura de comando centralizada no 

Estado político autoritário, como tentativa de contraposição às determinações centrífugas 

determinadas pelo sistema do capital, não apenas refletiu diretamente a disjunção entre 

                                                 
7
 Nos debates que marcaram os anos 20 e 30 do séc. XX há uma vertente da esquerda que defende a 

transformação do Estado por uma via democrática, através dos instrumentos que conduzem a classe dominada a 

anular a posição de subalternidade e a refundar as relações de poder no interior do Estado, que passaria a 

significar instrumento de libertação das classes dominadas (SIGNORILE, 1991). 
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política e sociedade civil, como também se acomodou a ela
8
. Em oposição às estratégias 

reformistas de separação entre Estado e sociedade civil, afirma Mészáros (2002, p. 849-850) 

que 

 
A reconstituição da unidade das esferas de reprodução material e política é a 

característica definidora essencial do modo socialista de controle sociometabólico. 

[...] Conservar a dimensão política sob uma autoridade separada, divorciada das 

funções reprodutivas materiais da força de trabalho significa manter a dependência e 

a subordinação estrutural do trabalho, e consequentemente impossibilitar a tomada 

de medidas subseqüentes em direção a uma transformação socialista sustentável. Foi 

nesse sentido, tão revelador quanto fatal, que o sistema soviético, em vez de ativar o 

poder de decisão autônomo dos produtores, reforçou a disjunção entre as funções do 

Estado e a força de trabalho sob seu controle, impondo, sob o pretexto de 

“planejamento”, as ordens de seu aparato político sobre os processos produtivos 

diretos.  

 

A determinação de conceber Estado e sociedade civil como esferas opostas só pode 

ser explicada se o Estado político for entendido como representação da separação do povo em 

relação à sua própria essência (MARX, 2005). Separação decorrente da inversão da teoria 

burguesa sobre a relação entre povo e Estado. No momento em que as posições são invertidas, 

ou seja, que os sujeitos reais perdem sua condição de fundamento e são convertidos em 

predicados do Estado, enquanto este é elevado à posição de sujeito, fundamenta-se a 

alienação política. 

O Estado, por meio de seu aparato jurídico-político, é responsável por articular a 

totalidade das relações internas (desde os intercâmbios econômicos até as esferas culturais) na 

realização da atividade humana como atividade estranhada. Com isso, a política e o Estado 

constituem-se como instâncias fundamentais da alienação, contribuindo para encobrir a 

exploração do trabalho assalariado e, desse modo, manter a estrutura de controle do sistema 

sociometabólico do capital. Essa afirmação confere à tarefa da emancipação humana uma 

atitude crítica sobre o Estado, quer dizer, pensar a abolição do Estado como condição 

essencial para a realização da emancipação humana.  

 

Conclusão 

                                                 
8
 É importante ressaltar, de acordo com Mészáros (2002, p. 853), que “Essa acomodação foi imposta ao trabalho 

como pré-condição necessária à autorização para entrar na esfera parlamentar da „emancipação política‟ e ter 

acesso às limitadas melhorias materiais reformistas, depois de as forças originalmente extraparlamentares de 

oposição terem aderido a tal via. [...] a vitória da estratégia reformista dentro do movimento socialista [...]” 

significou “[...] o coroamento necessário da adaptação do movimento à estrutura política parlamentar 

preestabelecida e de sua acomodação à disjunção estrutural entre as características políticas e econômicas do 

sistema do capital”.  
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Os problemas sobre o papel da política e do Estado ocuparam um lugar muito 

importante nas concepções de Marx desde o início do seu percurso teórico. Concentradas, 

principalmente, nas obras dos anos 1840, as análises sobre a politicidade e o Estado moderno 

levaram Marx a localizar a superestrutura legal e política como um conjunto de inter-relações 

dialéticas entre a base material de dada sociedade e suas instituições e formas de consciência. 

Assim, a negação de Marx sobre o que ele considera a ilusão jurídica relaciona-se à busca da 

apreensão e, em última instância, do controle sobre as determinações que emergem do próprio 

sistema jurídico e que representam limitações à liberdade humana. 

O grande entrave da tarefa de transcendência do capital consiste no fato de que a 

transcendência positiva, necessariamente iniciada por medidas políticas, depende da 

autoconsciência do agente político em reconhecer seus limites. “Nesse sentido, a política deve 

ser concebida como uma atividade cuja finalidade última é sua própria anulação, por meio do 

preenchimento de sua função determinada como uma fase necessária no complexo processo 

de transcendência positiva” (MÉSZÁROS, 2006, p. 147, grifo do autor). Do contrário (se o 

agente político não puder reconhecer os limites para suas ações), há o risco de “[...] fixar mais 

uma vez a „sociedade‟ como abstração frente ao indivíduo” (MARX, 2004, p. 107). 

A investigação de István Mészáros coloca em cheque a parcialidade da abordagem 

política para a emancipação, bem como a possibilidade de autonomia do Estado em relação ao 

capital. Observando a política como parte da totalidade dos processos sociais, Mészáros 

insiste que a derrubada do Estado burguês não é suficiente para reestruturar a sociedade como 

um todo. As conclusões de Mészáros sobre o as experiências pós-capitalistas, longe de provar 

a falência da teoria marxista, demonstram a atualidade da afirmação de Marx de que “A 

existência do Estado e a existência da escravidão são inseparáveis” (MARX, 1995, p. 81).  

Mészáros, ao dedicar seus estudos a respeito da teoria da alienação em Marx, 

apresenta a problemática da alienação como intimamente ligada às investigações sobre a 

natureza do Estado moderno. Como estrutura complementar ao sistema do capital, o Estado 

reforçaria a relação de alienação ao agir para manter a estrutura de dominação e exploração do 

trabalho assalariado e, com isso, para a continuidade do sistema do capital. 

O processo de alienação é dinâmico e sofre alterações de acordo com o momento 

histórico da relação constituída entre capital, trabalho e Estado, pois corresponde diretamente 

a essa relação. Como conseqüência, a restrição da tarefa da transcendência do capital a termos 

exclusivamente políticos poderia restabelecer a alienação sob uma nova forma. Desse modo, o 

fato de o Estado se colocar a serviço do capital produz a necessidade alienada de salvar a 

política e o Estado, quando a real necessidade é sua negação.  
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