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RESUMO 
O  trabalho  pretende  analisar  a  caracterização  do  Estado  desde Marx  e  Lenin,  buscando  em  autores 
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limites  absolutos do  capital, o que  significaria que  suas  contradições  inerentes  já não  são possíveis de 
serem  deslocadas,  buscando  perceber  até  que  ponto  essa  suposta  crise  estrutural  comprometeria  as 
“correções” desempenhadas pelo Estado no sistema. 
 
Palavras‐chave: Estado; Crise Estrutural do Capital; Consubstancialidade das relações sociais. 



AS CARACTERÍSTICAS DO ESTADO NA RELAÇÃO-CAPITAL E OS SINAIS 
DE SEU FENECIMENTO EM TEMPOS DE CRISE ESTRUTURAL DO 

SISTEMA 

MARTINS, Carla Benitez1 

 

Resumo 

O trabalho pretende analisar a caracterização do Estado desde Marx e Lenin, buscando 

em autores contemporâneos o diálogo acerca da hipótese do fenecimento do Estado, 

suas condições e determinantes na atual etapa de acumulação do capital, refletindo 

sobre a hipótese de que vivenciaríamos a ativação dos limites absolutos do capital, o 

que significaria que suas contradições inerentes já não são possíveis de serem 

deslocadas, buscando perceber até que ponto essa suposta crise estrutural 

comprometeria as “correções” desempenhadas pelo Estado no sistema. 

 

Palavras-chave: Estado; Crise Estrutural do Capital; Consubstancialidade das relações 
sociais. 

 

 

1. Por que falar de fim do Estado hoje? 

 

Neste trabalho pretendemos realizar uma revisão da literatura, desde os 

marxismos, para se posicionar acerca das características fundantes do Estado e suas 

funções destacadas a cada etapa de acumulação do capitalismo. 

 Muitos autores afirmam que a verdadeira crítica do Estado só pode se dar desde 

o campo do marxismo, uma vez que seus diversos autores partem do pressuposto de que 

Estado tal como o entendemos só pode ser capitalista. Isso significa dizer que a única 

abordagem capaz de refletir sobre a historicidade e o necessário fenecimento do Estado 

em si e não meramente acerca das mudanças de suas formas de Estado é a marxista, por 

partir de uma leitura materialista histórica da forma política na sociedade burguesa, suas 

funções estruturais nessa ordem social e as condições necessárias para a sua 

transcendência. 

                                                            
1 Professora Assistente no curso de Direito da Universidade Federal de Goiás – UFG, Regional Jataí; 
graduada em Direito pela UNESP-Franca, mestra em Direito pela UFSC e doutoranda em Sociologia pela 
UFG, Regional Goiânia; membro da Secretaria nacional do IPDMS (Instituto de Pesquisa em Direitos e 
Movimentos Sociais). Correio eletrônico: carla.benitez.martins@gmail.com 



 Em tempos de crise estrutural do capital, que conjuga crises econômicas de 

dimensões “astronômicas” características da etapa de financerização do capital, com 

uma crise ambiental e do modelo de consumo em parâmetros incomparáveis, somadas 

às canalizações de revoltas mundo afora que, sob diferentes bandeiras e contextos, são 

pautadas em uma indignação e denúncia quanto aos limites da democracia 

representativa burguesa, além de limites intransponíveis no padrão de reprodução do 

capital calcada na divisão sexual e racial do trabalho, dentre outros elementos 

característicos dessa crise civilizacional, o debate acerca dos fundamentos e rumos da 

teoria do Estado no marxismo revela-se de grande importância e centralidade2: 

 
Durante muito tempo, a promessa gratuita de todos os tipos de apologias do 
capital – desde os postulados hipócritas do agora completamente abandonado 
‘socialismo evolutivo’ e das teorias da ‘modernização’ para superar o 
‘subdesenvolvimento do Terceiro Mundo’ até a ficção do globalmente 
instituído Welfare State, que agora está desaparecendo até mesmo do 
punhado de países por ele privilegiados – foi que o bolo a ser distribuído 
crescerá eternamente, trazendo felicidade plena para absolutamente todos. A 
distribuição abundante cuidará de tudo, ninguém deveria, portanto, se 
preocupar com os problemas da produção. Porém, o bolo simplesmente se 
recusou a crescer, de modo a corresponder a qualquer variedade da projetada 
‘maior felicidade’. A crise estrutural tinha posto um fim a todas essas 
fantasias. 
 

Para além do entendimento do Estado como “aparato da burguesia”, leitura 

clássica marxista a partir de Engels e Lenin, há compreensões que não partem da noção 

de que o Estado pertença a uma superestrutura, mas sim que os patamares econômico e 

político são mutuamente estruturantes dessa ordem. Neste trabalho, buscaremos resgatar 

as primeiras noções da concepção de Estado em Karl Marx e seus primeiros intérpretes 

para, em um segundo momento, relacionar diferentes formulações de marxistas 

contemporâneos que, a partir de descrições dos aspectos fundantes das relações sociais 

na ordem do capital (seu sociometabolismo), buscam compreender a função da forma 

política e as vicissitudes da atuação do Estado nas diferentes etapas de acumulação do 

capital. 

 

2. Do democrata radical ao comunista: as mudanças na concepção de Estado 

em Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, sua introdução e as obras 

subsequentes 

 

                                                            
2 MÉSZÁROS, István. A montanha que devemos conquistar: reflexões acerca do Estado. Tradução de 
Maria Izabel Lagoa. 1.ed. São Paulo: Boitempo, 2015, p.26. 



Interessa-nos, neste primeiro momento, resgatar os elementos primordiais que 

permitiram o salto de Karl Marx e sua diferenciação perante as demais concepções 

filosóficas de Estado à sua época.  

Sempre escutamos falar na divisão cronológica das obras de Karl Marx, o 

“jovem Marx” e sua posterior fase de amadurecimento teórico, cuja obra de transição 

entre ambas seria a Ideologia Alemã. De acordo com essa forçosa caracterização, a 

suposta fase da juventude seria a de cunho filosófico e ainda sob fortes influências de 

Feuerbach. Posteriormente, Marx desenvolveria o método materialista histórico e 

ingressaria em sua fase científica.  

A nós tal classificação dualista não reflete o processo de síntese teórica realizada 

em um processo contínuo ao longo de sua vida. Desse modo, partindo do pressuposto de 

que a análise de algumas das obras que datam de 1843 e 1844 revela o conjunto de 

influências teóricas e experiências concretas que embasaram a formação autêntica da 

teoria marxiana, desde a crítica da filosofia alemã, passando pelo contato com as lutas 

operárias na França e o pensamento dos economistas políticos clássicos, podemos 

observar especialmente, neste trabalho, o caminho percorrido por Karl Marx de 

superação das justificativas teóricas tradicionais da necessidade e essência do Estado 

Moderno e as primeiras bases para sua crítica radical posterior. 

Por isso, passaremos a observar nas linhas abaixo como esse pontapé é 

desenhado contraditoriamente nas obras Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, sua 

posterior Introdução e os Manuscritos Econômico Filosóficos de 1844. 

Na primeira obra observam-se as primeiras discussões do autor acerca da 

natureza do Estado político moderno, além da crítica ao conteúdo da filosofia de seu 

tempo (ou a ausência de conteúdo realmente filosófico da mesma), além e 

principalmente da análise pormenorizada da obra Filosofia do Direito de Hegel. 

Poucos meses depois, Marx escreve a Introdução à Crítica da Filosofia do 

Direito, texto que marca profundamente sua trajetória, pois o autor passa a questionar 

sua própria análise acerca da separação Estado e sociedade civil, introduzindo, pela 

primeira vez, o conceito de classes sociais e do conflito das mesmas no Estado burguês, 

retirando aquela visão homogênea da sociedade civil. Nesse texto, Marx atribuirá, 

ineditamente, o papel decisivo ao proletariado como o sujeito central na transformação 

radical da sociedade. 

A obra Crítica da filosofia do direito de Hegel, também denominada 

Manuscritos de Kreuznach, foi escrita em 1843, mas publicada juntamente com A 



questão judaica nos Anais Franco-Alemães em 1844. Celso Frederico destaca a 

importância de tais manuscritos, pois “formam um momento único na história da 

filosofia, momento em que um pensador ainda imaturo enfrentou, num combate 

decisivo, a obra de um filósofo consagrado no seu momento de mais extremado 

conservadorismo”3. 

O livro, em verdade, parece ser parte de um escrito maior, no qual Marx teria 

analisado cada parágrafo da obra Filosofia do Direito de Hegel. Entretanto, foram 

encontradas partes do manuscrito que se restringiriam à análise dos parágrafos relativos 

ao Estado e seus diferentes poderes na teoria hegeliana. 

Muito se destaca nessa obra e ainda nos Manuscritos Econômico-Filosóficos 

acerca da influência de Feuerbach como marco teórico, para Marx, de contestação a 

Hegel. Alguns intérpretes, como Celso Frederico e Benedicto Arthur Sampaio, 

consideram que Marx força uma aplicação das bases do pensamento de Feuerbach em 

assunto demasiadamente concreto (o Estado), o que desconfiguraria a própria origem da 

crítica feuerbachiana – na busca por uma aplicação de sua teorização acerca da religião 

e da ciência também na política - ao mesmo tempo em que se poderia considerar um 

esboço ainda mal traçado de uma nova metodologia. 

Em toda a Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, especialmente nas primeiras 

páginas, Karl Marx pretende desvendar que a deficiência de Hegel está em constituir 

teorizações que não possuem conteúdo, não possuem significado, e seriam como 

“adaptações” de sua Lógica aos mais variados aspectos sociais, no caso em tela seria o 

Estado que, assim como a natureza e outros exemplos, atenderá a seus requisitos 

lógicos, independente de seu conteúdo. 

Hegel delineia seu raciocínio com base no conceito de vontade e confirma que o 

Estado Moderno seria a objetivação concreta de uma vontade universal e o monarca, 

singularmente, seria a materialização dessa vontade. É exatamente por conta desse 

silogismo lógico que fundamenta a legitimidade de um monarca absoluto. 

Já para Marx, nesta obra, a Constituição deveria ser um momento da existência 

do povo, sua autodeterminação. O povo não deve ser determinado pela lei, mas seu 

inverso, as leis deverão existir em razão do homem. O Estado deve partir do homem e 

deve significar sua objetivação e não o inverso, ser o homem a subjetivação do Estado. 

                                                            
3 FREDERICO, Celso. O jovem Marx – 1843/1844: as origens da ontologia do ser social. São Paulo: 
Expressão Popular, 2009, p.49. 



Marx afirma que o Estado moderno diferencia-se dos anteriores pela sua abstração e a 

existência transcendente do Estado pressupõe a alienação das esferas particulares.  

Seria uma primeira resposta ao idealismo filosófico ilustrado em Hegel, à sua 

proposta de monarquia constitucional, bem como ao próprio modelo de Estado moderno 

burguês que, para ele, é abstrato, ou seja, seu conteúdo se encontra fora dele (a 

sociedade civil só o encarna quando representantes seus se desconfiguram, se 

desprendem de suas características essenciais para integrar o Estado). Entretanto, a 

principal observação dos estudiosos é que, apesar de Marx já conceber uma democracia 

popular e participativa/direta, ele ainda está, nessa obra, pautado no Estado enquanto 

universal, ou seja, concebendo-o enquanto a forma mais elevada de organização social, 

a mais elevada realidade social do homem. 

Ainda a respeito dessa universalidade do Estado, Frederico e Sampaio afirmam 

que Hegel, Feuerbach e Marx (nesta obra) partem dessa premissa. No primeiro enquanto 

totalidade consciente da sociedade, no segundo enquanto “consciência articuladora” da 

sociedade civil e no último enquanto Fim universal separado da sociedade civil. Seguem 

palavras elucidativas dos autores: “Em Hegel, portanto, o Estado é o fim da alienação; 

no Marx de 43 é o princípio da alienação; no Marx maduro a sociedade sem classes 

inicia o processo de desalienação”4.  

Se, para Hegel, a negação da negação se daria na pessoa singular do monarca, 

para Feuerbach também há uma conciliação através da figura do chefe de Estado. Já 

Marx defenderá que é a sociedade o verdadeiro sujeito e o Estado uma abstração 

alienante. Por esses motivos, os estudiosos afirmam que todos os autores se baseiam no 

Estado enquanto universal. 

 

De fato se Hegel admitia a existência independente de uma Idéia, Marx aqui 
admitia que um ente independente, de fisionomia sensível e de origem 
histórica, era uma Idéia. (...) Enquanto, porém, considerava o Estado como de 
natureza abstrata, continuava a sustentar a teoria da alienação de Feuerbach, 
que repelia a de Hegel. Resumidamente, raciocinava assim: o Estado é um 
universal, logo é uma Idéia; parece ter existência autônoma, logo é uma idéia 
abstrata. Não lhe ocorria a hipótese contrária, que defendeu mais tarde, de 
que o Estado podia não ser uma idéia universal e ter de fato uma existência 
real (e isso sem precisar romper com a teoria feuerbachiana da alienação) 
como instrumento de interesses particulares situados na sociedade civil5. 
 

                                                            
4 FREDERICO, Celso; SAMPAIO, Benedicto Arthur. Marx: Estado, sociedade civil e horizontes 
metodológicos na Crítica da Filosofia do Direito. Crítica Marxista, n° 1, 1994, p.91 
5 Ibidem, p.91. 



Vale salientar que nessa obra Marx tratará da alienação política presente no 

Estado político moderno (o Estado burguês) e na teorização de Hegel que o justifica. 

Portanto, a alienação política do estado burguês seria justamente a abstração do Estado e 

sua incompatibilidade com a sociedade civil burguesa. É essa perspectiva que conduzirá 

toda a obra. 

Hegel reconhece a separação entre sociedade civil e Estado e o elemento 

estamental do poder legislativo seria a “inclusão” daquela neste. Para Marx, esta seria 

uma “relação reflexiva” da sociedade civil no Estado, entretanto, entende que essa 

tentativa de conciliação é infrutífera6: 

 
Ele faz do elemento estamental expressão da separação, mas, ao mesmo 
tempo, esse elemento deve ser o representante de uma identidade que não 
existe. Hegel conhece a separação da sociedade civil e do Estado político, 
mas ele quer que no interior do Estado seja expressa a sua própria unidade e, 
em verdade, isso deve ser realizado de maneira que os estamentos da 
sociedade civil constituam, ao mesmo tempo, como tais, o elemento 
estamental da sociedade legislativa. 
 

Em momento seguinte da obra, Marx rebate fortemente a caracterização do 

morgadio em Hegel e, ao mesmo tempo, revela impasses aos argumentos até agora 

defendidos com relação ao Estado, pois ao afirmar que a propriedade fundiária 

determina o Estado, Marx está introduzindo conteúdo ao mesmo, não mais 

considerando que seria abstração alienadora da sociedade civil, mas sim que representa 

interesses privados. Celso Frederico considera que, nesse momento, ao lidar com 

assunto ainda mais concreto, “o Estado passa a ser visto como a essência alienada da 

propriedade privada e não mais como a essência alienada da sociedade civil”. 

 Em um determinado momento desta obra, Marx ressalta que “não se deve 

condenar Hegel porque ele descreve a essência do Estado moderno como ela é, mas 

porque ele toma aquilo que é pela essência do Estado”7, entendendo que sua dissolução 

se daria através da apropriação do Estado pela sociedade civil, através de uma 

democracia direta. 

Dessa forma, a sociedade civil na Crítica à Filosofia do Direito de Hegel ainda 

era vista como unidade homogênea. Marx ainda vivia na Alemanha e era um jornalista 

inconformado com as forças conservadoras que levavam seu país ao atraso e seu povo à 

miséria. Nesse momento o jovem pensador via como sua arma uma proposta de 

democracia direta que negasse as bases da filosofia hegeliana. Poucos meses depois, 

                                                            
6 MARX, Karl. Crítica à filosofia do direito de Hegel [1843]. São Paulo: Boitempo, 2006, p.53. 
7 Ibidem, p.82. 



Marx viaja à França e lá pode se aproximar do movimento proletário francês, fato que o 

marca e desloca sua fonte de crítica, pois não mais poderá conceber a sociedade civil 

como subjetividades harmônicas, mas sim como uma sociedade dividida em classes. Ao 

invés do “Grande Demos”, Marx logo falará de comunismo e entenderá a realidade 

dialeticamente. 

Compreende-se a Introdução a tal texto, redigida poucos meses após sua 

publicação, como um texto mais autêntico, engajado e que introduz certos conceitos 

vitais para o desenvolvimento posterior de sua teoria.  

Neste texto, Marx parte da noção de que a sociedade civil é composta por 

diferentes classes sociais. E também não será qualquer classe social que possuirá a 

capacidade de promover o movimento revolucionário que fuja daquela, em suas 

palavras, “revolução parcial, meramente política”. A sua resposta a esse dilema do 

sujeito revolucionário é categórica: somente o proletariado contém em si o interesse 

universal. São suas as palavras8: 

 
(...) de uma esfera que não pode emancipar-se a si mesma nem se emancipar 
de todas as outras esferas da sociedade sem emancipá-las a todas – o que é, 
em suma, a perda total da humanidade, portanto, só pode redimir-se a si 
mesma por uma redenção total do homem. A dissolução da sociedade, como 
classe particular, é o proletariado. 
 

Sendo assim, nessa fase do pensamento do jovem pensador, opõe-se a 

emancipação política à emancipação humana. Sendo a primeira a mudança de regime, 

do status do Estado, conservando interesses particulares na sociedade civil; enquanto a 

segunda seria a verdadeira emancipação dos sentidos humanos, através de uma 

revolução social, que só pode se dar tendo como sujeito revolucionário o proletário. 

Dessa forma, essa Introdução passa a desconstruir a universalidade do Estado, 

uma vez que será sempre a expressão da hegemonia de uma classe social. A ditadura do 

proletariado, etapa de transição ao comunismo, seria também a expressão de uma classe 

que, entretanto, possui em si a contradição do capital e o interesse verdadeiramente 

universal e, por isso, possibilitaria a ultrapassagem ao comunismo e ao fim do Estado. 

Com isso, a característica da democracia burguesa seria, justamente, a 

convivência dialética e contraditória da opressão de uma classe hegemônica com a 

                                                            
8 MARX, Karl. Crítica à filosofia do direito de Hegel – Introdução [1843]. São Paulo: Boitempo, 2006, 
p.156. 



resistência da classe explorada. Um passo adiante, o Estado socialista – a ditadura do 

proletariado – seria a sua inversão que possibilitaria, adiante, sua superação9: 

 
A democracia muda decididamente de sentido. A classe dominante, como tal, 
se vê eliminada. O Estado cessa de ser o órgão de sua ditadura disfarçada em 
imparcialidade e camuflada ideologicamente (...). O povo e sua vanguarda 
proletária assumem abertamente a direção dos negócios e os gerem no 
sentido de seus próprios interesses, que se fazem coincidir com os da nação 
(...). É esse, então, o fim da democracia? Sim, mas também não. É o fim da 
democracia burguesa. 
 

Observa-se que, ainda no mesmo ano, Karl Marx sistematiza sua primeira 

aproximação com os economistas políticos clássicos no texto Manuscritos Econômico 

Filosóficos e dá mais um passo na compreensão do porquê o proletariado seria a classe 

revolucionária e capaz de transpor a ordem posta, desde uma primeira formulação do 

processo de alienação do trabalho.  

Celso Frederico destaca, neste aspecto, que tal constatação é de extrema valia no 

pensamento marxiano posterior, entretanto, pelas ainda marcantes influências de 

Feuerbach em seu pensamento, concebe subjetivamente a relação trabalho-propriedade 

privada. Em suas obras de maturidade, Marx dará um giro e entenderá objetivamente 

essa relação, através da produção e circulação do capital. Isso quer dizer que Marx 

explica a “auto-alienação do trabalho” enquanto essência da propriedade privada através 

de um raciocínio lógico, nesse primeiro momento, e não através do método materialista 

histórico, como o fará em suas obras de maturidade, com o seu desenvolvimento da 

teoria do valor.  

Para István Mészaros, a concepção de possibilidade de transcendência da “auto-

alienação do trabalho” é o que funda definitivamente sua teoria revolucionária e é, para 

o autor, o tema central de sua obra. Tal centralidade do conceito vale, sobretudo, na 

atualidade, momento no qual a luta pela simples conquista do poder não nos é 

suficiente, mas sim a possibilidade de se pensar alternativas econômicas globais, pois “o 

caráter evidentemente global da crise sócio-econômica de nosso tempo exige remédios 

globais, isto é, a transcendência positiva da auto-alienação do trabalho em toda a sua 

multifacetada complexidade condicionante”10. 

Tudo isso possibilita que Marx, em 1844, já aponte a necessidade de uma 

revolução social, desmontando as saídas que se baseiam numa emancipação política e 

denunciando a falsa liberdade do contrato burguês. 

                                                            
9 LEFEBVRE, Henri. Marxismo. Porto Alegre: L&PM, 2009, p.98. 
10 MÉSZÁROS, István. A teoria da alienação em Marx. São Paulo: Boitempo, 2006, p.26. 



 

3. Lenin e sua síntese da concepção de Estado e Revolução em Marx e Engels 

 

Muito se diz sobre a falta de tempo de vida para uma maior sistematização de 

Marx sobre o Estado, ainda que o autor, em suas mais diversas obras, tenha abordado o 

seu papel nesta ordem social e sua necessária superação no comunismo. 

A síntese da teoria do Estado de Marx e Engels, apontada por Lenin como a 

leitura da “verdadeira” doutrina de Marx sobre o Estado, em seu livro O Estado e a 

Revolução, representa os principais dilemas e acúmulos desse debate entre pensadores e 

lutadores sociais no campo do marxismo do século XX. 

A despeito das polêmicas em torno desta obra, é inegável sua contribuição, seja 

pelo esforço de compreensão e aplicação de uma teoria revolucionária enquanto ocorria 

o processo de tomada do poder e se forjava um Estado Proletário na Rússia, seja pela 

própria síntese e, mais do que isso, a busca por uma atualização das análises de Marx e 

Engels - diante de uma nova etapa do padrão de acumulação capitalista, no surgimento e 

fortalecimento do imperialismo - sobre as características essenciais do Estado burguês e 

sua superação através da ditadura do proletariado. 

Em um primeiro momento, vale destacar que, sem descontextualizar o tempo 

histórico da obra e as tarefas prioritárias de formulação para a ação, a definição de 

Lenin da função do Estado é de ser um “aparato da burguesia”, uma mediação artificial 

da sociedade burguesa para sua dominação11:  

 
O Estado é o produto e a manifestação do antagonismo inconciliável das 
classes. O Estado aparece onde e na medida em que os antagonismos de 
classes não podem objetivamente ser conciliados. E, reciprocamente, a 
existência do Estado prova que as contradições de classe são inconciliáveis. 
 

Assim, o autor descreve que, para a teoria marxiana, “o Estado é um órgão de 

dominação de classe, um órgão de submissão de uma classe por outra; é a criação de 

uma ‘ordem’ que legalize e consolide essa submissão, amortecendo a colisão de 

classes”12.  

Essa caracterização do estado burguês como superestrutura das relações de 

classe faz com que, para além da urgência histórica, o autor se preocupe não em 

esmiuçar a relação da tríade capital-trabalho-Estado, mas sim em legitimar a 

                                                            
11 LENIN, Vladimir Ilitch. O Estado e a Revolução: o que ensina o marxismo sobre o Estado e o papel do 
proletariado na revolução. Tradução de Aristides Lobo. 1.ed. São Paulo: Expressão Popular, 2007, p. 25. 
12 Ibidem, p.25. 



necessidade e a legitimidade da violência (que nada tem a ver com as violências 

individuais, institucionais e estruturais da sociedade burguesa, uma vez que pautada em 

um interesse universal, possível apenas pela retirada “violenta”, porque não espontânea, 

de privilégios, poder e propriedade da classe exploradora) durante a vigência de um 

Estado proletário, que permite não a derrubada, mas sim a morte do Estado em uma 

etapa subsequente, o comunismo, contrariando as principais teses anarquistas à época13: 

 
O primeiro ato pelo qual o Estado se manifesta realmente como representante 
de toda a sociedade – a posse dos meios de produção em nome da sociedade 
– é, ao mesmo tempo, o último ato próprio do Estado. A intervenção do 
Estado nas relações sociais se vai tornando supérflua daí por diante e 
desaparece automaticamente. O governo das pessoas é substituído pela 
administração das coisas e pela direção do processo de produção. O Estado 
não é ‘abolido’: morre. 
 

Assim, de acordo com Lenin, o definhamento ou o fenecimento do Estado se 

refere, nos autores clássicos, apenas ao processo de morte do Estado quando sua 

essência é subvertida em um processo revolucionário. O definhamento como algo 

“natural” não ocorreria no momento anterior, de “assalto” ao poder pelos trabalhadores 

organizados, o que ocorrerá, necessariamente, por meio de um processo “violento”. 

Estes breves resgates sobre a gênese da crítica radical do Estado em Marx e as 

explicações clássicas acerca do seu necessário fenecimento são importantes para que se 

introduzam algumas reflexões iniciais sobre os desafios atuais de se aperfeiçoar e 

atualizar a teoria do Estado marxista, apontando possíveis caminhos desde a articulação 

de contribuições de autores como István Mészáros, lido desde o giro com a 

epistemologia feminista e as contribuições de Daniele Kergoat, Helena Hirata e outras. 

 

4. As transformações essenciais do sociometabolismo na ordem do capital 

para a possibilidade do fenecimento do Estado 

 

A percepção da função do Estado se complexificou nas últimas décadas. Ainda 

que continue se partindo da noção de que o fim do capitalismo é o fim do estado e que 

haja concordâncias de que a tomada do poder se faz etapa necessária de sua 

transcendência, o destaque seria compreender o papel estrutural do Estado no 

sociometabolismo do capital. 

                                                            
13 Ibidem, p.34. 



Em sabendo que superar o capitalismo não significa mecanicamente tomar o 

Estado e que, portanto, este não é tão somente o balcão de negócios da burguesia, tem-

se como premissa de análise que a forma política existe historicamente, em mutação, 

enquanto relação social fundante da relação-capital. 

Assim, a “relação-capital”, fundada na alienação do trabalho e impulsionada 

pela extração máxima do trabalho excedente do produtor, com o fim de se perpetuar, 

envolve todas as esferas de reprodução social, de maneira dominadora, em seu círculo 

auto-expansivo. Para tanto, a função de controle é retirada do “corpo social”, o que 

significa dizer que se instauram formas de mediação alienadas, resultando em um 

controle incontrolável. 

Nesse sentido, o Estado existe como importante estrutura de garantia do impulso 

expansivo do sistema e, portanto, cumpre uma função central na reprodução do capital. 

Considerando a hipótese de que vivenciaríamos, no atual momento histórico, a ativação 

dos limites absolutos do capital, o que significaria que suas contradições inerentes já 

não são possíveis de serem deslocadas, isso geraria um comprometimento das 

“correções” desempenhadas pelo Estado no sistema14: 

 
Com efeito, os Estados do sistema do capital não são de forma alguma 
inteligíveis em e por si mesmos, mas apenas como a complementariedade 
corretiva necessária para os defeitos estruturais de outras formas 
incontroláveis de seu modo orientado para a expansão da reprodução 
sociometabólica. 

 

O que autores como Mészáros estão buscando elucidar é que, mais do que 

nunca, na presente etapa de acumulação do capital, diante de sua cada vez maior 

complexidade e do alcance de limites intransponíveis para o deslocamento de suas 

contradições, a reflexão acerca da tomada do Estado precisa ser acompanhada de uma 

análise da necessária mudança qualitativa do sociometabolismo da relação-capital15:  

 
O verdadeiro desafio é, portanto, a superação historicamente sustentável dos 
antagonismos estruturalmente entrincheirados nas células constitutivas da 
ordem social do capital, que são responsáveis pela centrifugalidade de suas 
determinações sistêmicas incuráveis. Essa é a única maneira de proporcionar 
um tipo alternativo de estrutura regulatória coesa que pode ser lateralmente 
coordenada e cooperativamente estruturada desde os seus menores 
microcosmos reprodutivos sociais até as suas formas abrangentes de tomada 
de decisão historicamente no futuro absolutamente inevitáveis. 
 

                                                            
14 MÉSZÁROS, István. A montanha que devemos conquistar: reflexões acerca do Estado. Tradução de 
Maria Izabel Lagoa. 1.ed. São Paulo: Boitempo, 2015, p.26. 
15 Ibidem, p.21. 



Ademais, essa análise não se sustenta em fórmulas rígidas com a pretensão de 

esgotar as explicações sobre as dinâmicas desta ordem social apenas pela dualidade 

capital-trabalho16: 

O sistema do capital tem três pilares interligados: capital, trabalho e Estado. 
Nenhum deles pode ser eliminado por conta própria. Tampouco podem ser 
simplesmente abolidos ou derrubados. (...) A materialidade do Estado está 
profundamente enraizada na base sociometabólica antagônica sobre a qual 
todas as formações de Estado do capital são erguidas. Ela é inseparável da 
materialidade substantiva tanto do capital quanto do trabalho. Só uma visão 
combinada da sua inter-relação tríplice torna inteligíveis as funções 
legitimadoras do Estado do sistema do capital. 

 

Em seguida, buscar-se-á reunir análises dos elementos caracterizantes da base 

sociometabólica do capital que, para além da constituição da base tríplice desta ordem 

social tal como descrita pelo autor acima, tentará concebê-la desde a noção de 

coextensão de relações sociais fundamentais da relação-capital, quais sejam as de 

gênero, classe, raça e sexualidade. 

 

4.1 A coextensividade das relações sociais de gênero, classe, “raça” e 

sexualidade como importante instrumento analítico e de ação na ordem 

sociometabólica do capital 

 

Nesta etapa do texto, buscar-se-á construir pontes entre István Meszáros e as 

autoras Daniele Kergoat e Helena Hirata, destacando-se a importância do giro 

epistemológico feminista para a compreensão estrutural da ordem social posta. 

O sistema do capital consolidaria seu controle social por meio do 

desenvolvimento do que Mészáros denomina “mediações de segunda ordem”, que 

aparentam ser intrínsecas e insubstituíveis, mas que são formas de mediações alienadas 

que acabam por ser destrutivas das mediações primárias dos homens entre si e deles 

com a natureza. 

Quer-se dizer com isso que, sob a ordem do capital, certos conteúdos de 

mediações anteriores que apresentam características denominadas como 

“transistóricas”17 por Mészáros, permanecem existentes, ou seja, conteúdos sólidos por 

                                                            
16 Ibidem, p. 29. 
17 Essa é uma categoria utilizada por Mészáros que merece ser aqui detalhada. O autor afirma que Karl 
Marx viveu o momento da consolidação das ideias e instituições burguesas, que exerciam “atração” sobre 
a classe trabalhadora e, por esse motivo, necessitava dirigir sua crítica num sentido de negação total, 
reafirmando constantemente que se tratavam de determinações, componentes desse sociometabolismo, de 
conteúdo histórico, mutável. Porém, Mészáros faz questão de afirmar que certas instituições sociais 



demais que, ainda que transfigurados, podem se perpetuar em diferentes 

sociometabolismos. 

O que se intenciona demonstrar ao descrever o poderoso sistema de mediações 

de segunda ordem é a potencialidade desse sociometabolismo de se alastrar a todas as 

ramificações sociais, induzindo-as a funcionar de acordo com seu imperativo de auto-

expansão ilimitada. 

Trata-se, portanto, de um círculo de mediações que mutuamente se fortificam e 

se enraízam (parecendo naturais, primárias, insubstituíveis). O grande desafio para a 

ruptura dessa eternização das mediações de segunda ordem e, portanto, do 

sociometabolismo do capital como um todo, é a demonstração de que não são 

características ontológicas e que, ao contrário do que se possa supor, seu contínuo 

desenvolvimento tende a desperdiçar ou destruir seu potencial humanizador. 

Porém, tais mediações são umbilicalmente relacionadas e a superação deve 

abranger alternativas positivas a todos esses complexos. Considera-se que a noção de 

coexistência das relações sociais de gênero, classe, raça e sexualidade, descrita abaixo, 

pode ser importante aperfeiçoamento desta noção de sociometabolismo e, assim, da 

reflexão e da ação sobre e para a sua superação. 

 

4.2 O conceito de relações sociais e a noção de consubstancialidade 

 

Tratar da co-determinação das relações de gênero, classe, raça e sexualidade 

enquanto estruturantes da ordem social do capital é um desafio seja no campo dos 

estudos feministas, seja no campo marxista.  

Se, por um lado, o princípio dessa inquietação analítica surge, com força, nos 

anos 60 e 70, especialmente com o feminismo negro (e depois fortalecido com as 

reivindicações e reflexões de mulheres lésbicas e bissexuais), a partir da desconstrução 

da ideia de mulher universal (que se traduzia como mulher branca, heterossexual e, 

                                                                                                                                                                              
possuem conteúdo trans-histórico, o que significa dizer que são muito mais difíceis de serem superados. 
Suas palavras são elucidativas: “O sociometabolismo opera por uma multiplicidade de fatores e processos 
que se interconectam e exibem entre si taxas vastamente diferenciadas de mudança. Num pólo, 
encontramos aqueles que são sujeitos às flutuações mais rápidas (...). Em outra, a persistência teimosa de 
estruturas, valores e aspirações profundamente enraizados, que se reproduzem com relativamente poucas 
alterações (...). Naturalmente, são tais estruturas relativamente constantes ou transistóricas, que 
representam o maior desafio do ponto de vista da transição à nova forma histórica, implicando uma 
radical transformação de toda a estrutura social”. Cf. MÉSZÁROS, István. Para além do capital: Rumo a 
uma teoria da transição. Tradução Paulo Cezar Castanheiras e Sérgio Lessa. São Paulo: Boitempo, 2002, 
p. 528-529. 



provavelmente, de origem social mais privilegiada) e a construção da ideia de 

intersecções de diferentes formas de opressões e de exploração, por outro, muitas 

feministas classistas questionam a centralidade da classe sobre o gênero e a noção 

hierárquica e determinista da superação da exploração do trabalho como suficiente para 

superação das desigualdades de gênero. 

As autoras que manejam a categoria de consubstancialidade das relações sociais 

estão entre esses dois pólos e apontam formulações que nos parecem de extrema 

pertinência. 

Como apreender os fenômenos sociais, que não de maneira imbricada, aditiva, 

mas sim móvel, contraditória e ambivalente? As autoras criticam a noção de intersecção 

por perceberem a definição de posições fixas (e até hierárquicas), ignorando a 

historicidade e mutabilidade das relações sociais. 

Para captar o sentido da análise das autoras, talvez seja importante partir da 

sensação de que “tudo muda, mas tudo permanece igual”. Como uma ilustração, apenas, 

ao se constatar que historicamente a mulher foi completamente inserida no mundo do 

trabalho, assim como direitos foram por elas conquistados e, mesmo assim, 

permanecem elevadíssimos os índices de violência de gênero e o trabalho doméstico 

continua sendo majoritariamente feminino. Tudo mudou e tudo permaneceu igual! Se 

somarmos a essa análise que o racismo institucional se expressa hoje, com força, nas 

diferenças salariais, na quantidade de mulheres negras que morrem mais nos 

atendimentos de saúde, na quantidade hegemônica de mulheres negras no trabalho 

doméstico. Não mais escravas, mas individual e institucionalmente violentadas, 

oprimidas e exploradas sob mecanismos diferenciados. Tudo mudou e tudo permaneceu 

igual. 

Helena Hirata destaca a importância de, nessa constância mutável, se “definir as 

invariantes nos princípios de funcionamento das relações socias”, trazendo como 

exemplo, no caso das relações sociais de gênero, como as invariantes da divisão sexual 

do trabalho seriam a separação (trabalho de homem e trabalho de mulher) e a hierarquia 

(trabalho de homem mais valorizado do que o trabalho de mulher), ou seja, ainda que 

sob diferentes roupagens, essas características são perenes, invariáveis. 

As relações sociais são duais e conflituosas. As relações sociais de gênero, por 

exemplo, geram mecanismos de dominação-exploração-opressão do homem sobre a 

mulher, fundamentadas na divisão sexual do trabalho e no controle do corpo feminino. 



As relações sociais se co-determinam e se reproduzem de maneira não homogênea e 

muito menos hierárquica. 

Essa permanência estrutural, apesar das mudanças históricas mais ou menos 

rápidas ou mais ou menos significativas, só se explica, para tais autoras, a partir de uma 

diferenciação entre relações sociais e relações intersubjetivas. Para elas, as relações 

sociais “continuam a operar e a se manifestar sob suas três formas canônicas: 

exploração, dominação e opressão”18, ainda que tenham a dinamicidade como 

característica.  

Neste sentido, diante da ideia de co-determinações e reproduções, como se um 

nó se formara, “nenhuma relação social é primordial ou tem prioridade sobre outra. Ou 

seja, não há contradições principais e contradições secundárias”19. Por exemplo, são 

inúmeras as investigações que demonstram como as relações de gênero permitem que a 

exploração econômica se intensifique, ou seja, “o sistema de gênero gera um tipo de 

exploração suplementar”, assim como relações de trabalho que reforçam e reproduzem 

o racismo. 

Porém, antes que questionamentos sobre a relativização e fragmentação dessa 

análise surjam, vale salientar que, como Helena Hirata descreve, ainda que aspectos 

geracionais, capacitistas, religiosos, entre outros, sejam importantes para perceber a 

complexidade da produção de desigualdades, indaga-se se de fato todos esses pontos 

remeteriam a relações sociais, entendendo que não devem ser colocados no mesmo 

plano. 

Portanto, para as autoras da consubstancialidade, as relações sociais 

consideradas fundamentais, estruturantes seriam as de gênero, classe e raça (e, para nós, 

a relação social de sexualidade, pautada na heterossexualidade compulsória, também 

compartilha da mesma base patriarcal e é fundante das dinâmicas de produção e 

reprodução do capital). 

Dessa maneira, diante de toda essa conceituação, o que essas autoras estão 

propondo é que, com relação a essas três (e nós dissemos, quatro) dimensões, não há 

condições de se separar o que é econômico e o que é cultural, o que é produção e o que 

é reprodução20: 

                                                            
18 KERGOAT, Daniele. Dinâmica e consubstancialidade das relações sociais. Revista Novos Estudos 86. 
Publica em Março de 2010, p. 75. 
19 Ibidem, p.99. 
20 KERGOAT, Daniele. Dinâmica e consubstancialidade das relações sociais. Revista Novos Estudos 86. 
Publica em Março de 2010, p. 100. 



Essa análise vai contra a ideia de que, por exemplo, as relações de classe se 
inscrevem unicamente na instância econômica e as relações patriarcais, 
unicamente na instância ideológica. Cada um desses sistemas possui suas 
próprias instâncias, que exploram economicamente, dominam e oprimem. 
Estas instâncias articulam-se entre si, de maneira intra e inter sistêmica. 
 

Portanto, conclui-se que essas relações de gênero, classe, raça e sexualidade são 

relações de produção. Nelas, entrecruzam-se exploração, dominação e opressão e são 

estruturantes do sociometabolismo do capital. 

 

5. Últimas indagações: qual o papel do Estado hoje? O que significa pensar o 

seu fenecimento? 

 

Podemos constatar que as mesmas medidas que felicitavam o capital em seu 

auge acumulativo, concomitantemente lançavam sementes limitativas, isso porque, ao 

alcançar certo nível, muitos dos avanços produtivos não podem mais ser absorvidos, 

devido à própria lógica do capital, imperando sua destrutividade. 

A partir da década de 1970, a inversão do cenário começa a se apresentar e a 

maior demonstração disso é o abandono, pelos países “capitalistas avançados”, dos 

pilares keynesianos de estruturação político-econômica e a implementação de medidas 

monetaristas, inaugurando a fase neoliberal. 

Entretanto, o papel do Estado capitalista nessa virada neoliberal não é retraído 

em importância, mas sim modificadas certas prioridades e atuações21: 

 
Os fundamentos da mundialização atual são tanto políticos como 
econômicos. É apenas na vulgata neoliberal que o Estado é “exterior” ao 
“mercado”. É preciso recusar as representações que gostariam que a 
mundialização fosse um desenvolvimento natural. O triunfo atual do 
“mercado” não poderia ser feito sem as intervenções políticas repetidas das 
instâncias políticas dos Estados capitalistas mais poderosos (...). O lugar 
decisivo ocupado pela moeda no modo de produção capitalista deu à 
liberalização e à desregulamentação um caráter e consequências estratégicas. 

 

Atílio Borón, no mesmo sentido, argumenta que essas transformações nos 

interesses da burguesia de acordo com as fases de acumulação e reprodução do capital, 

denunciam que “a burguesia, que no passado apoiou sua acumulação privada na gestão 

                                                            
21 CHESNAIS, François. Mundialização: o capital financeiro no comando. Revista Outubro n.05. São 
Paulo: Instituto de Estudos Socialistas, 2001, p. 10. 



estatal e nas políticas keynesianas, hoje se desdobra para amputar ao Estado todas suas 

capacidades regulatórias”22 

A solução dos governos quase sempre será, como expressão utilizada por 

Mészáros, “apertar os cintos”, através da transferência de recursos públicos para os 

bancos e empresas em crise. Isso atende apenas uma faceta da crise e ainda não a 

soluciona.  

Ocorre que as saídas neoliberais são fogo na gasolina das limitações 

insuperáveis nesta ordem social e revelam a incontrolabilidade e tendência à 

desumanização desse sistema. Ademais, neste contexto, a reflexão acerca da tomada 

revolucionária do Estado pressupõe uma compreensão complexa das determinantes co-

produzidas e co-produtoras do Estado23. 

 
A perigosa montanha confrontando a humanidade é a totalidade combinada 
de determinações estruturais do capital que deve ser conquistada em todas as 
suas dimensões profundamente integradas. É claro que o Estado é um 
componente vital nesse conjunto de inter-relações, tendo em vista o seu papel 
direto e, agora, avassalador na modalidade necessária de tomada de decisão 
global. 
 

Portanto, parece-nos que as proposições de Marx sobre o fenecimento do Estado 

são, mais do que nunca, atuais, pois as contradições impossíveis de deslocamento nesta 

ordem social só podem ser transpostas se superada a forma política burguesa, 

coordenada com a possibilidade de superação da ordem sociometabólica do capital. 
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