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Resumo

O presente texto tem o objetivo apresentar como o Estado ganha materialidade na sociedade

capitalista a partir das reflexões realizadas por Gramsci e Poulantzas a cerca do Estado

capitalista. Para isso, utilizaremos o materialismo histórico-dialético como base de apreensão

radical da realidade, método o qual nos permite se chegar à essência concreta dos fenômenos.

O Estado não é algo externo a sociedade que age ou a determina, mas são os indivíduos, os

homens, que criam o Estado, a sociedade, o seu mundo, a sua realidade. Neste sentido, não

cabe concebermos o Estado como algo exterior aos homens, as classes sociais, pois é a partir

das relações sociais que o Estado é constituído, perpassados por relações de força. O Estado

capitalista se materializa então das necessidades reais e concretas dos homens em constituir

uma determinada forma de organização societal no conjunto das relações sociais

historicamente determinadas. O Estado capitalista desenvolve uma função organizadora, ele

representa e organiza os interesses das classes dominantes no poder ou do bloco no poder, ele

instaura essa classe como dominante e a unifica em torno desses interesses para manutenção

da sociedade de classes. Constatamos que o Estado capitalista atua em favor de interesses de

classes determinados, mas que estão em relação constante com a classe em oposição. Neste

sentido, é importante ter clareza que a luta de classes atravessa toda a sociedade e o Estado

capitalista, e são essas lutas de classe que dão a materialidade a esse Estado, a partir de suas

contradições e mediações dentro da totalidade da sociedade capitalista. O Estado capitalista

não é algo natural, mas produto de determinadas condições perpassadas por lutas de classe,

em que o bloco no poder cria as premissas necessárias empenhando todas as suas forças para

a materialização desse Estado. E da mesma forma, os homens, assim como as classes sociais,

são produtos das relações sociais historicamente determinadas, sobre determinadas condições

de produção. O Estado capitalista é uma síntese de múltiplas determinações e unidade dos

diversos, determinadas pela ação do homem ao transformar a realidade. A uma determinada

sociedade civil se estabelece determinado Estado, assim da sociedade capitalista se estabelece

o Estado capitalista, em que nada mais é do que um Estado de classe, da classe burguesa.

Palavras-chaves: materialismo histórico-dialético; Estado; capitalismo; luta de classes;

relações de poder.



Abstract

The present text aims to present how the state gains materiality in capitalist society from the

reflections made by Gramsci and Poulantzas about the capitalist state. For this, we will use

historical-dialectical materialism as a basis for the radical apprehension of reality, a method

which allows us to reach the concrete essence of phenomena. The State is not something

external to society that acts or determines it, but it is individuals, men, who create the State,

society, its world, its reality. In this sense, it is not possible to conceive the State as something

external to men, the social classes, because it is from the social relations that the State is

constituted, perpassados by relations of force. The capitalist state then materializes from the

real and concrete needs of men to constitute a certain form of societal organization in the set

of historically determined social relations. The capitalist state develops an organizing

function, it represents and organizes the interests of the dominant classes in power or the

block in power, it establishes this class as dominant and unifies it around these interests to

maintain class society. We find that the capitalist state acts in favor of interests of certain

classes, but that they are in constant relation with the opposing class. In this sense, it is

important to be clear that the class struggle runs through the entire society and the capitalist

state, and it is these class struggles that give the materiality to that state, from its

contradictions and mediations within the totality of capitalist society. The capitalist state is

not a natural thing, but a product of certain conditions permeated by class struggles, in which

the bloc in power creates the necessary premises by putting all its forces into the

materialization of that state. And in the same way, men, as well as social classes, are products

of historically determined social relations, over certain conditions of production. The

capitalist state is a synthesis of multiple determinations and unity of the various, determined

by the action of man in transforming reality. A particular state is established for a particular

civil society, so capitalist society establishes itself, in which it is nothing more than a class

state, of the bourgeois class.

Keywords: historical-dialectical materialism; State; capitalism; class struggle; Power

relations.

O presente texto tem o objetivo apresentar como o Estado ganha materialidade na

sociedade capitalista a partir das reflexões realizadas por Gramsci e Poulantzas a cerca do

Estado capitalista. Para isso, utilizaremos o materialismo histórico-dialético como base de



apreensão radical da realidade, método o qual nos permite se chegar à essência concreta dos

fenômenos.

O Estado não é algo externo a sociedade que age ou a determina como pensava Hegel,

mas são os indivíduos, os homens, que criam o Estado, a sociedade, o seu mundo, a sua

realidade. “O homem é o mundo do homem, o Estado, a sociedade”. (MARX, 2010, p.145).

Neste sentido, não cabe concebermos o Estado como algo exterior aos homens, as classes

sociais, pois é a partir das relações sociais que o Estado é constituído, perpassados por

relações de força. “As formações sociais são o lugar real de existência e de reprodução,

portanto do Estado em suas formas diversas, as quais não podem ser deduzidas do modelo

capitalista de Estado que designa um objeto abstrato-formal (POULANTZAS, 20015, p. 24)”.

O Estado capitalista se materializa então das necessidades reais e concretas dos

homens em constituir uma determinada forma de organização societal no conjunto das

relações sociais historicamente determinadas. Desta forma, o Estado capitalista se realiza a

partir da ação concreta do homem que devido às necessidades históricas, opera e transforma a

realidade (GRAMSCI, 2014). É a partir da práxis humana, categoria fundamental do

materialismo histórico-dialético, que o Estado capitalista se realiza e se materializa ganhando

sua concreticidade dentro da realidade objetiva.

Devemos entender o Estado capitalista como condensação das relações de poder das

relações humanas, essas relações sendo relações de classes sociais. Segundo Poulantzas

(2015) a materialidade do Estado perpassam as lutas populares e das relações de força entre as

classes, “pois o Estado também é condensação material e específica de uma relação de força,

que é uma relação de classe” (p.71). O Estado capitalista possui uma natureza de classe, na

qual a burguesia é a classe dominante, e esta posição da burguesia como classe dominante que

dá a especificidade do Estado capitalista, no momento que constitui a burguesia como sendo a

classe politicamente dominante, pois o Estado capitalista tem um papel orgânico na luta e na

dominação política (POULANTZAS, 2015).

O Estado não pode ser reduzido a puro instrumento de dominação política, “em que

cada classe dominante produziria seu próprio estado, à sua medida e à sua conveniência, e

manipulá-lo-ia à sua vontade, segundo seus interesses (p.10)”. Ou ainda como sujeito, em que

o Estado é portador de uma autonomia absoluta, de uma vontade racionalizante, de poder

próprio, em relação às classes sociais, sendo sempre exterior a elas, submetendo-as a “sua”

política, aos interesses divergentes e concorrentes da sociedade civil (POULANTZAS, 2015).

Essa configuração de exterioridade do Estado busca minimizar as contradições e lutas entre as



classes sociais que estão condensadas nas relações de poder nas relações de luta de classe que

dão materialidade ao Estado capitalista.

A compreensão das relações de classe, que são lutas de classes (burguesia versus

proletariado, classe dominante versus classe dominada) se torna essencial para compreensão

da materialidade do Estado capitalista.  Segundo Poulantzas (2015):

[...] compreender a inscrição da luta de classes, muito particularmente da
luta e da dominação política, na ossatura institucional do Estado (no caso a
da burguesia no arcabouço material do Estado capitalista) de maneira tal que
ela consiga explicar as formas diferenciais e as transformações históricas
do Estado (grifos do autor, p.128).

O Estado capitalista desenvolve uma função organizadora, ele representa e organiza os

interesses das classes dominantes no poder ou do bloco no poder, ele instaura essa classe

como dominante e a unifica em torno desses interesses para manutenção da sociedade de

classes. Essa unificação também se dá na perspectiva de manutenção da aliança de poder e

equilíbrio instável das próprias frações da     classe dominante em torno de interesses

particulares, depreendendo organização de compromissos entre essas frações

(POULANTZAS, 2015).

Além dessa organização no próprio seio da classe dominante, o Estado capitalista

também busca através da sua atuação, garantir o equilíbrio instável entre dominantes e

dominados, garantido alguns compromissos em prol da classe dominada, evitando possíveis

catástrofes. Segundo Gramsci (2014) os vários grupos ou classes sociais “devem se manter

em determinadas relações de equilíbrio, cuja perturbação radical poderia levar a uma

catástrofe social” (p.89). As classes dominantes, vão buscar tentar manter as melhores

condições de equilíbrio para sua manutenção no poder, e para a permanência de condições de

prosperidade e reprodução da divisão social do trabalho, a qual lhes interessa (GRAMSCI,

2014).

Toda essa atuação em busca de equilíbrio dentro do Estado e da sociedade entre as

classes envolvidas se dá no sentido de manutenção da ordem social vigente e da hegemonia da

classe dominante. Esse equilíbrio, no entanto, se dá de forma desigual, pois envolve classes

desiguais nas relações de força dentro do Estado capitalista, Estado este burguês. Gramsci

deixa isso bem claro no seguinte trecho:

[...] O Estado é certamente concebido como organismo próprio de um grupo,
destinado a criar as condições favoráveis à expansão máxima desse grupo,
mas esse desenvolvimento e esta expansão são concebidos e apresentados
como a força motriz de uma espação universal, de um desenvolvimento de
todas as energias “nacionais”, isto é, o grupo dominante é coordenado
concretamente com os interesses gerais dos grupos subordinados e a vida
estatal é concebida como contínua formação e superação de equilíbrios



instáveis (no âmbito da lei) entre os interesses do grupo fundamental e os
interesses dos grupos subordinados, equilíbrios em que os interesses do
grupo dominante prevalecem, mas até um determinado ponto, ou seja, não
até o estreito interesse econômico-corporativo (p.42).

Neste sentido, Gramsci (2014) reforça que quando a classe dominante ao exercer a

hegemonia leva em conta os interesses e as tendências dos grupos dominados, que o grupo

dominante faça então certos sacrifícios de ordem econômica-corporativa, para que se forme

um certo equilíbrio de compromissos, mas que esses compromissos e sacrifícios não envolve

o que realmente é essencial. Isto é, não envolve a propriedade dos meios de produção, a

divisão social do trabalho, a propriedade privada, a existência da sociedade de classes.

Percebe-se então que, o Estado capitalista age para a hegemonia de classe, trabalha no

campo do equilíbrio instável do compromisso entre as classes dominantes e dominadas. Desta

forma, ele se encarrega de uma série de medidas positivas para as classes dominadas, mesmo

as que são resultado de concessões impostas pelas lutas de classe, em que a classe dominada

consegue uma vitória relativa, parcial em seu favor (POULANTZAS, 2015), mas que

novamente não altera na essência a realidade objetiva.

Muitos desses compromissos também se dão de maneira provisória, em curto prazo, só

se materializando em momentos necessários para a consagração e reprodução da hegemonia

do bloco no poder, assim como para garantir a reprodução de sua dominação em longo prazo

(POULANTZAS, 2015). Além disso, Poulantzas (2015) nos chama a atenção para que:

[...] a assunção pelo próprio Estado de certas reivindicações materiais
populares que podem encobrir, no momento em que são impostas, uma
significação bastante radical (ensino público livre e gratuito, segurança
social, assistência-desemprego etc.), pode a longo termo favorecer a
hegemonia de classe. (p.189).

A partir disso, podemos constatar que o Estado capitalista atua em favor de interesses

de classes determinados, mas que estão em relação constante com a classe em oposição. Neste

sentido, é importante ter clareza que a luta de classes atravessa toda a sociedade e o Estado

capitalista, e são essas lutas de classe que dão a materialidade a esse Estado, a partir de suas

contradições e mediações dentro da totalidade da sociedade capitalista.

As lutas de classe atravessam o Estado de lado a lado, pois estas estão inscritas na

trama do Estado, e este esta imerso nas lutas. A inscrição das lutas de classes na materialidade

institucional do Estado, o atravessa e o constitui, revestindo-o uma forma específica, a

capitalista, que se relaciona com a sua ossatura material, a sua concreticidade

(POULANTZAS, 2015). E é destas lutas de classes que emerge as relações de poder que

perpassam todas as relações sociais, e que tornam o Estado capitalista um condensação de



relações de força das lutas de classe.

Poulantzas (2015), em relação à luta de classes e sua relação com o Estado, no explica

que:

[...] Onde existe divisão de classes, há portanto luta e poder de classe, existe
Estado, o poder político institucionalizado. Não há nessa ordem luta e poder
de classe anterior ao Estado ou sem Estado, “estado natural” ou “estado
social”, como pretendia toda uma tradição que carrega os sinais evidentes da
filosofia política do Iluminismo (a do contrato social). O Estado baliza desde
então o campo de lutas, aí incluídas as relações de produção; organiza o
mercado e as relações de propriedade; institui o domínio político e instaura a
classe política dominante; marca e codifica todas as formas de divisão social
do trabalho, todo o real no quadro referencial de uma sociedade dividida em
classes (p.37).

O Estado capitalista com sua ação interfere “em todas as relações de poder a fim de

lhes consignar uma pertinência de classe e inseri-las de poderes de classe (POULANTZAS,

2015, p.41)”. A partir disso, devemos ter uma concepção de Estado de maneira ampliada, na

qual o Estado não se remete apenas ao seu sentido reduzido, como aparelho governamental

(executivo, judiciário e legislativo), mas perpassa pelos diversos aparelhos privados de

hegemonia e da sociedade civil.

Desta forma, o Estado capitalista apresenta uma ossatura material que não se reduz a

dominação política, assim como não se esgota o poder do Estado no aparelho do Estado

(governamental). Este Estado também não é produzido integramente pela classe dominante, e

também por ela monopolizado (POULANTZAS, 2015), ele é materializado pela condensação

das relações de poder das relações de classe que o perpassam e o extrapolam para os

aparelhos privados de hegemonia e para a sociedade civil.

A ossatura material do Estado capitalista está inscrita nas relações de produção e na

divisão social do trabalho, mas não de forma exterior, como simples reflexo ou apêndice da

economia. O Estado “sempre esteve constitutivamente presente nas relações de produção, e

assim em sua reprodução” (p.16). “As relações de produção e as ligações que as compõem

(propriedade econômica/posse) traduzem-se sob a forma de poderes de classe que são

organicamente articulados às relações ideológicas que os consagram e legitimam” (p.25). O

Estado capitalista materializa na sua ossatura e realiza as relações político-ideológicas nas

relações de produção e sua reprodução. (POULATZAS, 2015).

Além disso, o Estado capitalista atua na formação e reprodução das classes sociais, das

lutas de classes ao definir lugares objetivos (classes sociais) que são “distinções no conjunto

da divisão social do trabalho (relações de produção que têm papel determinante, relações

políticas, relações ideológicas)” (grifos do autor, p.26). (POULANTZAS, 2015). Neste



sentido, é a partir da divisão social do trabalho que se dá nas relações de produção instituídas

pelo Estado em suas relações político-ideológicas, que não se opera de forma exterior, mas

como parte constituinte desse processo no seio das relações de produção.

A partir disso, emana o papel essencial do Estado capitalista nas relações de produção

e delimitação-reprodução das classes sociais, ao não se limitar a repressão física organizada,

sendo este Estado responsável também por organizar as relações ideológicas e a ideologia

dominante (POULANTZAS, 2015), que também são perpassadas por relações de poder das

lutas de classe. Gramsci (2014) chama a atenção, para que a ideologia não seja concebida

como algo artificial, e sobreposta mecanicamente, mas como algo que perpassa uma luta

incessante do decorrer do movimento real histórico.

A ideologia perpassa assim no movimento real histórico, todos os aparelhos de

Estado, constituindo-os, para moldar o conjunto de práticas sociais, a partir de ideias e

representações, além de praticas matérias extensivas aos hábitos, costumes da população. Os

aparelhos, assim como o Estado, tem o papel de elaborar, apregoar e reproduzir a ideologia

dominante, que se torna fato importante na constituição e reprodução da divisão social do

trabalho, das classes sociais e do domínio de classe (POULANTZAS, 2015). Grasmci (2014)

expõe que todo Estado, concebido como Estado ampliado, em relação à formação e

manutenção de uma civilização:

[...] tende a criar e a manter um certo tipo de civilização e de cidadão (e,
portanto, de convivência e de relações individuais), tende a fazer desaparecer
certos costumes e atitudes e a difundir outros, o direito será o instrumento
para essa finalidade (ao lado da escola e de outras instituições e atividades) e
deve ser elaborado para ficar conforme a tal finalidade, ser maximamente
eficaz e produtor de resultado positivos (p. 28).

Neste sentido, uma das funções mais importantes do Estado capitalista é “elevar a

grande massa da população a um determinado nível cultural e moral, nível (tipo) que

corresponde às necessidades de desenvolvimento das forças produtivas e, portanto, aos

interesses das classes dominantes” (GRAMSCI, 2014, p.288), que na maioria das vezes é

materializado pela ideologia dominante do bloco no poder.

A ideologia dominante difundida pelo Estado e seu aparelhos, constitui um poder

essencial da classe dominante para sancionar e reproduzir seu domínio político, legitimando a

violência (repressão física organizada), assim como organizando o consenso entres as classes

sociais (dominantes e dominados) em relação ao poder político, para manutenção da sua

hegemonia (POULANTZAS, 2015). Segundo Gramsci (2014) a combinação da força e do

consenso se equilibram de modo variado, sem que a força se evidencie muito mais que o

consenso, mas buscando fazer com que a força se expresse apoiada no consenso da maioria,



expressos pelos chamados órgão de opinião pública (aparelhos privados) – jornais e

associações -, os quais, por isso, em certas situações, são artificialmente multiplicados, em

favor do fortalecimento dessa aparência.

Assim, o Estado busca criar na sociedade uma opinião pública que dará legitimidade

as suas ações, mesmo quando estas ações são pouco populares. Neste sentido, Gramsci (2014)

explica que “O Estado quando quer iniciar uma ação pouco popular, cria preventivamente a

opinião pública adequada, ou seja, organiza e centraliza certos elementos da sociedade civil

(p.269)”. No entanto, há no seio da sociedade civil, luta de classe pelo domínio dos aparelhos

privados de opinião pública, para se manter a hegemonia de classe de modo que uma só força

modele a opinião pública, a vontade política nacional (GRAMSCI, 2014).

Gramsci (2014) reforça essa atuação do Estado e seus aparelhos dando um caráter

educativo na obtenção do consenso. “o Estado tem e pede o consenso, mas também “educa”

este consenso através das associações políticas e sindicais, que, porém, são organismos

privados, deixados à iniciativa privada da classe dirigente (p.121)”. O bloco no poder, a classe

dirigente, através do Estado capitalista, busca criar um conformismo social que seja útil ao

projeto de desenvolvimento de sociedade, educando as massas. E este conformismo social é

criado através de ações que levam a atender os interesses imediatos ou impressões

momentâneas de conquistas dentro de uma realidade aparente (GRAMSCI, 2014).

Entre os aparelhos privados do Estado, a escola e os tribunais exercem grande

importância na tarefa educativa, tanto positiva (consenso) no caso da escola, tanto repressiva

(coerção/violência legitimada) no caso dos tribunais. No entanto, há dentro da sociedade civil

uma gama de outras iniciativas e atividades de outros aparelhos privados, que constituem o

aparelho de hegemonia política e cultural do Estado capitalista, do bloco no poder

(GRAMSCI, 2014). As atividades do Estado capitalista atingem a todos os campos da

atividade da vida cotidiana, não só a esfera política, mediatizados pelas ações dos aparelhos

privados de Estado (POULANTZAS, 2015). Poulantzas (2015) ainda reforça a atuação do

Estado capitalista nas diversas esferas da realidade:

[...] o Estado capitalista, particularmente na sua forma atual, além de que
deve ser concebido de maneira mais ampla, concentra cada vez mais em si as
várias formas de poder, interferindo sempre mais em todas as esferas da
realidade social, dissolvendo o tecido social tradicionalmente “privado”, e
infiltrando-se totalmente nas tramas e setores do poder, de todo poder de
classe (p.35).

Essa atuação do Estado capitalista e seus aparelhos nas diversas esferas da realidade se

dão a partir das relações de poder emanadas das lutas de classes. Segundo Poulantzas (2015) o



poder não está somente inscrito no Estado, mas também em seus aparelhos, tendo como

primazia a luta de classes. Isso fica claro no trecho que se segue:

Resumindo: todo o poder (e não somente um poder de classe) só existe
materializado nos aparelhos (e não somente nos aparelhos de Estado). Esses
aparelhos não são simples apêndices do poder, porém detém um papel
constitutivo, pois o próprio Estado está presente organicamente na geração
dos poderes de classe. Entretanto, na relação poder/aparelhos, e mais
particularmente luta de classes/aparelhos, é a luta (das classes) que detém o
papel fundamental, luta cujo campo é o das relações de poder, da exploração
econômica e do domínio/subordinação político-ideológica. As lutas sempre
detém primazia sobre os aparelhos-instituições, e constantemente as
ultrapassam (p.43).

Neste sentido, reforça Poulantzas (2015) “o Estado tem um papel constitutivo nas

relações de produção e nos poderes que elas exercem, e no conjunto das ligações de poder em

todos os níveis (p.44)”. Então, aonde a lutas de classes a relações de poder, sendo então o

estado capitalista resultado da condensação material das relações de forças das relações das

lutas de classe, em que um bloco no poder assume o papel hegemônico, no caso a classe

burguesa.

O Estado capitalista não é algo natural, mas produto de determinadas condições

perpassadas por lutas de classe, em que o bloco no poder cria as premissas necessárias

empenhando todas as suas forças para a materialização desse Estado. E da mesma forma, os

homens, assim como as classes sociais, são produtos das relações sociais historicamente

determinadas, sobre determinadas condições de produção. Neste sentido, o Estado capitalista

apresenta uma mesma ossatura material, mas se singulariza devido às particularidades das

lutas de classe, da organização da classe dominante e do corpo de intelectuais de cada Estado

ou país capitalista (POULATZAS, 2015). Passamos então ao papel dos partidos segundo a

concepção de Gramsci para entendermos essas singularidades emanadas das classes sociais e

como elas se organizam.

Todo partido é a expressão de um grupo social, e de um só grupo social, o qual se

constitui como organização para dirigir os interesses de seu grupo em momentos e situações

historicamente vitais para sua classe. Esses interesses refletem uma vontade coletiva

determinada, a visão de mundo,  com determinado fim político, que representa qualidades,

traços característicos, deveres e necessidades dos indivíduos concretos que o compõem e dão

a sua materialidade em sua ação sobre a realidade (GRAMSCI, 2014). Esta ação se opera na

realidade, advinda das necessidades históricas, condicionadas pelas múltiplas determinações

da estrutura social, refletidas pelas lutas de classes, pelos partidos contrários.

Os partidos também organizam dentro de seu seio, uma reforma moral e intelectual de



seus membros em busca do desenvolvimento de uma vontade coletiva nacional-popular,

homogenia e autoconsciente marcada por aspectos culturais como econômicos, para dar

materialidade a um projeto de sociedade (GRAMSCI, 2014). Neste sentido, o partido elabora,

efetiva e reproduz um ideologia que toma a consciência dos seus membros dentro de todas

modos de produção de vida, gerando uma coesão robusta, uma força.

Essa coesão do partido se torna elemento decisivo em cada situação na luta de classe,

pois “é a força permanentemente organizada e há muito tempo preparada, que se pode fazer

avançar quando se julga que uma situação é favorável (e só é favorável na medida em que esta

força exista e seja dotada de ardor combatível) (GRAMSCI, 2014, p.46)”. Devido a isso, se

torna tarefa essencial e constante do partido “dedicar-se de modo sistemático paciente a

formar essa força, desenvolvê-la, torná-la cada vez mais homogênea, compacta e consciente

de si (GRAMSCI, 2014, p.46)”, obrigando-o a se organizar constantemente para enfrentar

problemas novos e originais a serem resolvidos.

Nesse caso, para se ter essa continuidade o partido necessita da coesão das diferentes

frações dentro do partido, sendo necessário 3 elementos fundamentais, segundo Gramsci

(2014): o primeiro relaciona-se a existências dos homens comuns, cuja a participação no

partido é perpassada pela disciplina e pela fidelidade, que dão força ao se manterem

centralizados e homogêneos em sua coesão. O segundo elemento é a presença dos intelectuais

que se constituem como elemento principal da coesão, ao tornar eficiente e poderoso um

conjunto de forças, altamente coesivas, centralizadoras e disciplinadoras, além de inventivas,

dando direção às ações, as perspectivas e premissas do partido. E por fim o terceiro elemento,

que articule o primeiro com o segundo, “que os ponha em contato não só no “físico”, mas

moral e intelectual (GRAMSCI, 2014, p.321)”. Quando há uma relação de proporção entre

estes 3 elementos fundamentais, o partido pode alcançar o máximo de eficiência.

Em relação a seus 3 elementos, torna-se extremamente importante que os elementos de

articulação entre os intelectuais (chefes) e a massa (homens comuns) se tornem numerosos,

para “que sirva de equilíbrio para impedir os chefes de se desviarem nos momentos de crise

radical e para elevar sempre mais a massa. (GRAMSCI, 2014, p.169)”. Pois é necessária uma

unidade orgânica (mesma visão de mundo) entre teoria (intelectuais) e as massas populares

(GRAMSCI, 2014), evitando uma mera abstração da realidade por parte dos intelectuais,

afastando se da realidade concreta.

A materialidade do Estado capitalista se manifesta nas lutas de classes que perpassam

a realidade, a sociedade civil, na essência dos fenômenos contraditórios e mediatizados dentro



da totalidade da sociedade capitalista. É a ação do homem sobre a realidade, transformando-a

e não mera abstração ou idealização que dão a concreticidade do Estado capitalista.

O Estado capitalista é uma síntese de múltiplas determinações e unidade dos diversos,

determinadas pela ação do homem ao transformar a realidade. A uma determinada sociedade

civil se estabelece determinado Estado, assim da sociedade capitalista se estabelece o Estado

capitalista em que nada mais é do que um Estado de classe, da classe burguesa.

A sociedade civil, os partidos, os aparelhos privados de Estado, o Estado, isto é, o

Estado ampliado, são campos de lutas de classes, em que se busca a formação de uma

hegemonia, para se atender a visão de mundo de determinado partido, no desenvolvimento e

manutenção de seus interesses no modo de produção de vida e divisão social do trabalho.

A compreensão do Estado capitalista como condensação material de relações de forças

das relações de luta de classe, se torna imprescindível para a elaboração de um programa para

a transformação da realidade em prol de uma sociedade sem classes. Não basta a tomada do

Estado capitalista para se transformar a sociedade, mas a dissolução do modo de produção

capitalista e da divisão social do trabalho que dão materialidade ao Estado e seus aparelhos.

Como já nos alerta Marx e Engles (2005) no Manifesto comunista:

Quando, no curso do desenvolvimento, desaparecerem os antagonismos de
classe e toda a produção for concentrada nas mãos dos indivíduos
associados, o poder público perderá seu caráter político. O poder político é o
poder organizado de uma classe para a opressão de outra. Se o proletariado,
em sua luta contra a burguesia, se organiza forçosamente como classe, se por
meio de uma revolução se converte em classe dominante e como classe
dominante destrói violentamente as antigas relações de produção, destrói,
juntamente com essas relações de produção, as condições de existência dos
antigos antagonismos entre classes, destrói as classes em geral e, com isso,
sua própria dominação de classe. Em lugar da antiga sociedade burguesa,
com suas classes e antagonismos de classe, surge uma associação na qual o
livre desenvolvimento de cada um é a condição para o livre desenvolvimento
de todos (p. 59).
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