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RESUMO
Uma das categorias que ocupou lugar de destaque na obra de István Mészáros foi o
Estado, que ele caracteriza como uma estrutura global e oniabrangente de comando
político do sistema do capital (MÉSZÁROS, 2011, p. 895; 2007, p. 374; 2015, p. 171).
Mészáros propõe um profundo questionamento sobre a função corretiva que o Estado
possui na atual fase do sistema do capital, em clara crise estrutural, para manutenção
da estrutura sociometabólica composta, basicamente, por Estado, capital e trabalho,
este assalariado. Alerta, também, para a capacidade estatal de manter os laços
categoriais para sustentação e reinvenção do capitalismo. Indo a Mészáros para
compreender tais relações, é fundamental resgatar, também, a obra de Karl Marx,
fonte primária para o pensador húngaro. As questões acerca do papel do Estado, bem
como da política, pautaram uma importante parcela da produção marxiana, em



especial na década de 40 do século XIX. A análise de Marx a respeito da superestrutura
elucida seu comprometimento com a base material da sociedade, bem como as
implicações que essa base material acarreta também para a superestrutura. Não seria,
portanto, inoportuno reconhecer a ilusão criada pelo Estado, com destaque para o
aparato jurídico, para controle e direcionamento de demandas sociais. Isso porque
está no cerne do Estado moderno a capacidade de articulação e conciliação das
contradições inerentes à relação entre capital e trabalho e, também, produção e
apropriação, com foco no enfraquecimento das lutas sociais e na criação de padrões
que perpetuem a lógica do sistema produtivo. Tais relações, profundamente
detalhadas por Marx, são resgatadas por Mészáros e ilustram a complexidade dos
nexos categoriais marxianos e as possibilidades para superação do sistema
sociometabólico do capital como prerrogativa para a emancipação humana. Assim, o
objetivo deste trabalho é apreender como István Mészáros apresenta a configuração
do Estado e seu papel na superestrutura, delineando a conquista de tal realidade como
condição básica para uma nova ordem social. Por conquista, importante esclarecer,
não se entende como utilização do mesmo objeto para outro fim, ou seja, a
permanência do arranjo estatal de maneira reformista. Conforme exaustivamente
exposto na obra meszariana, o caminho é o fenecimento do próprio Estado, como
proposto por Marx. Ao associar, metaforicamente, o Estado a uma “montanha que
devemos conquistar”, Mészáros destaca que não bastaria a derrubada do Estado
capitalista (MÉSZÁROS, 2015), ainda mais considerando o aprofundamento e a
gravidade da crise estrutural do capital. O rompimento com o tripé Estado – capital –
trabalho, da forma como se configura atualmente, é condição básica para qualquer
avanço rumo ao socialismo, visto que o Estado garante condições políticas e jurídicas
para perpetuar a dominação do trabalho pelo capital. Para cumprir a proposta deste
trabalho, a metodologia de pesquisa indicada é a leitura e análise imanente de livros
do filósofo húngaro que tratem da temática, além de parte da obra de Marx que possa
elucidar questões relativas ao desenvolvimento histórico do Estado e os desafios para
a classe trabalhadora.
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OS MEANDROS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA

A emancipação humana, compreendida como objetivo cabal do ser social, carrega em

si a indicação de uma trajetória a ser percorrida. A conquista da objetivação do ser, da

verdadeira liberdade, não pode se apresentar como escopo simplório e livre dos

desafios e dificuldades próprios de qualquer mudança estrutural. Há elementos que

devem ser analisados e profundamente examinados tendo em vista significativos fatos

históricos e o atual estágio do sistema do capital.

Dentre esses elementos, estão aqueles que compõem a íntima relação entre capital e

estado e comprometem, de maneira efetiva, a humanização do ser. Parece



incontestável, quase intuitivo, que a emancipação política tenha a suficiência para

garantir a constituição de um ser livre, capaz de sobrepujar as amarras condicionadas

pela exploração do homem pelo homem.

Porém, enquanto a concepção aristotélica apresenta o ser como um Zoon politikon, ou

seja, um animal político, a marxiana vai além: resgata um caráter instrumental da

política, algo utilitário, e não estrutural do ser social, no rumo à emancipação humana.

Para Karl Marx, a emancipação política deve ser reconhecida como fator que contribui

para com a emancipação humana, em especial considerando-se o contexto sócio-

histórico vivido pelo filósofo alemão. Contudo, a primeira só se realiza de maneira

provisória, atendendo, ao fundo, demandas de caráter burguês, com fins à

manutenção do Estado, e tem em seu âmago um cunho reformista, sem transcender o

status vigente. A respeito da emancipação política, Marx esclarece que ela “representa

concomitantemente a dissolução da sociedade antiga, sobre a qual está baseado o

sistema estatal alienado do povo, o poder do soberano. A revolução política é a

revolução da sociedade burguesa (MARX, 2010, p. 51).

É também em Marx que se encontra a elucidação acerca da dupla configuração do ser

sob as abas do Estado:

A emancipação política é a redução do homem, por um lado, a
membro da sociedade burguesa, a indivíduo egoísta independente, e,
por outro, a cidadão, a pessoa moral. Mas a emancipação humana só
estará plenamente realizada quando o homem individual real tiver
recuperado para si o cidadão abstrato e se tornado ente genérico na
qualidade de homem individual na sua vida empírica, no seu trabalho
individual, nas suas relações individuais, quando o homem tiver
reconhecido e organizado suas “forces propres” [forças próprias]
como forças sociais e, em consequência, não mais separar de si
mesmo a força social na forma da força política. (MARX, 2010, p. 54)

A emancipação política apresenta, portanto, seus limites e, como adverte Marx,

destaca-se a capacidade do Estado libertar-se em certos aspectos, enquanto o homem

continua atado às suas imposições. Tais reflexões ascendem na obra marxiana, com

destaque, em Sobre a Questão Judaica, quando Marx, ao discorrer acerca da

emancipação do Estado em relação à religião, trata, obviamente, da emancipação

política e suas insuficiências ao resgatar a concepção do homem em público e privado



e do escape proposital da religião, antes claramente vinculada ao Estado, e agora

constituinte e sob responsabilidade, pelo menos oficial, da sociedade burguesa. Ele

alerta que isso “não constitui um estágio, e sim a realização plena da emancipação

política, a qual, portanto, não anula nem busca anular a religiosidade real do homem”

(MARX, 2010, p. 42).

Sobre a religiosidade e sua vinculação com o Estado, Marx esclarece:

O comportamento do Estado, principalmente do Estado livre, para
com a religião nada mais é do que o comportamento das pessoas que
compõem o Estado para com a religião. Disso decorre que o homem
se liberta de uma limitação, valendo-se do meio chamado Estado, ou
seja, ele se liberta politicamente, colocando-se em contradição
consigo mesmo, alteando-se acima dessa limitação de maneira
abstrata e limitada, ou seja, de maneira parcial. Decorre, ademais,
que o homem, ao se libertar politicamente, liberta-se através de um
desvio, isto é, de um meio, ainda que se trate de um meio necessário.
(...) O Estado é o mediador entre o homem e a liberdade do homem.
Cristo é o mediador sobre o qual o homem descarrega toda a sua
divindade, todo o seu envolvimento religioso, assim como o Estado é
o mediador para o qual ele transfere toda a sua impiedade, toda a
sua desenvoltura humana. (MARX, 2010, p. 39)

Esse comportamento ao qual se refere Marx cria a falsa ilusão de liberdade. Ao ser, é

dada a prerrogativa de ser livre da religião, mas não o é, assim como em todas as

instâncias que o Estado atinge com seus tentáculos. Esta sutil relação se coloca como

salvação para o “novo” homem, que se acredita distinto e privilegiado, ilusoriamente

liberto. Contudo, volta-se ao filósofo alemão para compreender que “o homem não foi

libertado da religião. Ele ganhou a liberdade de religião. Ele não foi libertado da

propriedade. Ele ganhou a liberdade de propriedade. Ele não foi libertado do egoísmo

do comércio. Ele ganhou a liberdade de comércio” (MARX, 2010, p. 53).

Desta maneira, o homem renuncia sua liberdade à religião assim como renuncia sua

vida política ao Estado. Transfere para a sociedade burguesa os domínios da própria

vida, assim como exalta sua submissão da vida estatal e a tolera como se dela

dependesse seu norte e sua constituição como ser social. Satisfaz seus anseios com

uma democracia burguesa, contenta-se com a falsa ideia de liberdade. Como bem

registrou Marx, “pela via dos elementos particulares, é que o Estado se constitui como



universalidade” (MARX, 2010, p. 40). Assim, apresenta-se como insuperável, como

necessário, como a compleição fundante da vida humana.

A democracia política é cristã pelo fato de que nela o homem – não
apenas um homem, mas cada homem – é considerado um ente
soberano, o ente supremo, ainda que seja o homem em sua
manifestação inculta, não social, o homem em sua existência casual,
o homem assim como está, o homem do seu jeito corrompido pela
organização de toda a nossa sociedade, perdido para si mesmo,
alienado, sujeito à dominação por relações e elementos desumanos,
em suma: o homem que não chegou a ser um ente genérico real. Na
democracia, a quimera, o sonho, o postulado do cristianismo, ou
seja, a soberania do homem, só que como ente estranho e distinto
do homem real, tornou-se realidade, presença palpável, máxima
secular. (MARX, 2010, p. 45)

Do Estado concebido para fortalecer a lógica do capital só é possível esperar um

sistema político de mesma ordem. Aí está o grande objetivo do Estado moderno:

garantir, a qualquer custo, não só a manutenção, como a expansão do sistema

capitalista.

O ESTADO EM MÉSZÁROS

Para István Mészáros, o Estado moderno representa um dos pilares do sistema

sociometabólico do capital, estrutura composta por capital, trabalho assalariado e

Estado e que controla todas as esferas da sociedade. Este tripé expressa um

mecanismo não só de organização, mas também de dominação do metabolismo social.

O Estado, elementar a esse sistema, desempenha um papel basilar para a continuidade

e aprimoramento do capital e suas determinações sobre o trabalho.

Importante resgatar, historicamente, que a sociedade burguesa, enquanto

concretização do sistema do capital, se apresenta, em desenvolvimento e

configuração, como a mais complexa estrutura social de produção. Analisá-la,

portanto, permite a compreensão de como, em tempos anteriores, outros elementos

foram cruciais para instituição do sistema do capital como conhecemos hoje. Outros

modos de organização social e de produção dimanaram no que, atualmente, temos

como Estado e sistema produtivo.



É o Estado, para o filósofo húngaro, que possui a prerrogativa de corrigir, ajustar e

adequar as funções produtivas e distributivas da sociedade às exigências do modo de

controle do capital (MÉSZÁROS, 2011, p. 98/99).

Não se pode imaginar um sistema de controle mais inexoravelmente
absorvente – e, neste importante sentido, “totalitário” – do que o
sistema do capital globalmente dominante, que sujeita cegamente
aos mesmos imperativos a questão da saúde e a do comércio, a
educação e a agricultura, a arte e a indústria manufatureira, que
implacavelmente sobrepõe a tudo seus próprios critérios de
viabilidade, desde as menores unidades de seu “microcosmo” até as
mais gigantescas empresas transnacionais, desde as mais íntimas
relações pessoais aos mais complexos processos de tomada de
decisão dos vastos monopólios industriais, sempre a favor dos fortes
e contra os fracos. No entanto, é irônico (e bastante absurdo) que os
propagandistas de tal sistema acreditem que ele seja inerentemente
democrático e suponham que ele realmente seja a base
paradigmática de qualquer democracia concebível. (MÉSZÁROS,
2011, p. 96)

Podem-se identificar, em momentos diversos da obra de Mészáros, abordagens

relativas ao Estado – “a estrutura de comando político do sistema do capital”

(MÉSZÁROS, 2011, p. 110) – e sua função totalizadora para garantir “a dominação do

capital contra as forças que poderiam desafiar as imensas desigualdades na

distribuição e no consumo” (MÉSZÁROS, 2011, p. 110). É também atribuído ao Estado

o papel de guarnecer a organização social tanto com necessidades básicas, como

saúde e educação formal, quanto assegurar a manutenção do sistema burocrático

estatal e jurídico e do complexo militar-industrial, como recorda Mészáros.

Dentre os fatores fundamentais para que o Estado cumpra tais funções, há três

contradições a que ele se dedica com maior afinco pelo fato de o sistema do capital

caracterizar-se pela falta de coesão e unidade no processo produtivo. Há dissociações

estruturais em três aspectos: produção/controle, produção/consumo e

produção/circulação. Para lidar com essas questões, o Estado utiliza diversos recursos

visando à manutenção do sistema produtivo.

Na tentativa de neutralizar a contradição entre a produção e seu controle, há,

conforme aponta Mészáros, a valorização de uma complexa divisão social do trabalho,



em que a ideia de hierarquia se antepõe à divisão técnica e tecnológica do trabalho.

Desta maneira, produção e controle – incluindo o domínio do processo de trabalho –

são alocados em classes distintas e mediados por relações de poder. Os meios de

produção se distanciam, até mesmo ideologicamente, dos trabalhadores e tudo isso

sob a tutela do Estado. Com tal proteção, está feito o esteio para que “personificações

do capital” (MÉSZÁROS, 2011, p. 107) possam subjugar, com amparo jurídico, a força

de trabalho.

Em relação à contradição entre produção e consumo, há uma justificativa, para

Mészáros, que se apresenta como inquestionável, devido à sua carga ideológica. É a

desigualdade como algo natural tendo, de um lado, o detentor dos meios de produção

como sendo responsável pela produção de riqueza e, de maneira antagônica, o

consumidor, como se alheio fosse a todo o processo.

Por fim, para a terceira contradição – produção e circulação –, o Estado tem suas ações

orientadas para a expansão do capital e movido pela acumulação, criando a

“circulação como empreendimento global das estruturas internamente fragmentadas

do sistema do capital ou, em outras palavras, a procura de alguma espécie de unidade

entre produção e circulação (MÉSZÁROS, 2011, p. 111)”. É também papel

desempenhado pelo Estado a articulação para que o capital nacional seja

adequadamente valorizado em detrimento a outros Estados em uma disputa pelo

domínio dos mercados.

A capacidade de contestação das três contradições indicadas anteriormente

apresenta-se, para o pensador húngaro, como condição sine qua non para o triunfo da

alternativa socialista.

Em continuidade à reflexão sobre o Estado moderno, volta-se a Mészáros:

É tanto mais revelador que o Estado moderno tenha emergido com a
mesma inexorabilidade que caracteriza a triunfante difusão das
estruturas econômicas do capital, complementando-as na forma da
estrutura totalizadora de comando político do capital. Este
implacável desdobramento das estruturas estreitamente



entrelaçadas do capital em todas as esferas é essencial para o
estabelecimento da viabilidade limitada desse modo de controle
sociometabólico tão singular ao longo de toda a sua vida histórica.
(MÉSZÁROS, 2011, p. 106)

Ao tratar o Estado moderno como base material do sistema sociometabólico, a

concepção meszariana adverte que este Estado, sendo a mais efetiva estrutura

controladora e corretiva, não decorre de formas socioeconômicas, quaisquer que

sejam. O Estado corresponde, integra, está no âmago do capital, sendo,

essencialmente, controlado por ele.

O Estado moderno não foi formado como resultado de alguma
determinação econômica direta, como um afloramento
superestrutural mecânico, em conformidade com uma visão
reducionista da supostamente unidimensional dominação material
da sociedade, tal qual apresentado pela concepção marxista vulgar
de tais questões. Pelo contrário, foi constituído dialeticamente por
meio de sua necessária interação recíproca com a base material
altamente complexa do capital. Nesse sentido, o Estado não foi
apenas moldado pelas fundações econômicas da sociedade, como
também moldou de forma bastante ativa a realidade multifacetada
das manifestações reprodutivas do capital no decorrer de suas
transformações históricas, tanto ascendente como na fase
descendente de desenvolvimento do sistema do capital. (MÉSZÁROS,
2011, p. 235)

Não há como dissociar, portanto, Estado e capital. Daí o alerta de Mészáros sobre o

equívoco na tratativa do Estado como uma superestrutura do sistema do capital. Ele

não está além, é intrínseco à estrutura, sendo substancial a ela. Portanto, ele possui

“sua própria superestrutura – a que Marx se referiu apropriadamente como

‘superestrutura legal e política’ – exatamente como as estruturas reprodutivas

materiais diretas têm suas próprias dimensões superestruturais” (MÉSZÁROS, 2011, p.

119).

De tal maneira, o caráter conciliador do Estado fortalece as justificativas e adaptações

necessárias para a continuidade da lógica do capital. Não há, por meio da atuação do

Estado, expectativa para superação da ordem existente. Não há possibilidade de



ruptura, de uma mudança estrutural tendo o Estado como aporte ao capital, por mais

greves e frequentes que sejam os indícios de fracasso total do sistema e do

“fenecimento do Estado”, como afirma o Mészáros.

O TRABALHO COMO POSSIBILIDADE DE RUPTURA

Voltemos, então, ao terceiro elemento constituinte do sistema sociometabólico do

capital. O trabalho, categoria central para o ser social, tem sua relação com o capital

mediada pelo Estado, conforme indicado anteriormente. E não seria, pois, o trabalho o

sustentáculo mais viável para rompimento com a atual estrutura? O trabalho coloca-

se, segundo Mészáros, como “alternativa radical à ordem sociometabólica do capital”

(MÉSZÁROS, 2011, p. 95).

Ele propõe, ao longo de sua obra, um retorno a Marx, tanto ao considerar a teoria

social marxiana para apreender a realidade social e sua historicidade, quanto para o

desenvolvimento de uma teoria da transição socialista. E voltar a Marx é reconhecer

não só a centralidade categorial, mas, sobretudo, identificar no trabalho a prerrogativa

de alavancar o processo de transição. Como força social, deve ser organizado e

orientado para fins de superação do sistema sociometabólico. Afinal,

a relação entre capital e trabalho não é simétrica. Isto significa que,
enquanto o capital depende absolutamente do trabalho – no sentido
de que o capital inexiste sem o trabalho, que ele tem de explorar
permanentemente –, a dependência do trabalho em relação ao
capital é relativa, historicamente criada e historicamente superável.
Em outras palavras, o trabalho não está condenado a ser
permanentemente contido no círculo vicioso do capital. (MÉSZÁROS,
2011, p. 30/31)

É a partir da análise da concepção marxiana que Mészáros apresenta o trabalho como

“determinação ontológica fundamental da ‘humanidade’” (MÉSZÁROS, 2006), a

humanização do ser e de sua existência. Submetido à estrutura do sistema capitalista,

o trabalho torna-se fonte primária para todo modo de alienação. Vinculado, ainda que

forçosamente, ao Estado e ao capital, é ele quem sustenta não só a dinâmica do

capital, mas a própria razão de ser do Estado.



Emancipar o trabalho é superar o sociometabolismo existente e isso, como indica

Mészáros, se dará a partir da organização dos trabalhadores e da dominação, por eles,

do processo de trabalho. Mas não uma organização qualquer ou reincidente no

resgate a experiências históricas. Caso seja esse o caminho, “o próprio trabalho

continuará a reproduzir o poder do capital contra si mesmo, mantendo materialmente

e dessa forma estendendo a dominação da riqueza alienada sobre a sociedade”

(MÉSZÁROS, 2011, p. 601). Mészáros vai além e alerta para os riscos quando se tem

uma concepção reformista ou mesmo uma proposta de extinguir o Estado e o capital.

É primordial pensar em superação.

O “fenecimento do Estado” – sem o que a ideia de realizar o
socialismo não pode ser seriamente contemplada sequer por um
momento – é inconcebível sem o “fenecimento do capital” como
regulador do processo sociometabólico. O círculo vicioso que, por um
lado, prende o trabalho à dependência estrutural do capital e, por
outro, o coloca em uma posição subordinada no que concerne à
tomada política de decisão por um poder estatal estranho apenas
pode ser quebrado se os produtores progressivamente cessarem de
reproduzir a supremacia material do capital. Isto eles só podem fazer
desafiando radicalmente a divisão estrutural hierárquica do trabalho.
É portanto de importância fundamental ter em mente que o
fortalecimento perverso do Estado pós-capitalista não é uma causa
autossustentável, mas uma causa inseparável da dependência
estrutural do trabalho em relação ao capital. Esta determinação
contraditória do trabalho, sob o comando continuado do capital
(mesmo que numa nova forma), se afirma apesar do fato de que o
capital sempre foi – e só pode ser – reproduzido como a
corporificação do trabalho em forma alienada e autoperpetuadora.
(MÉSZÁROS, 2011, p. 601/602)

E como pensar em transcender essa lógica, em interromper o movimento dessa roda?

Considerando a crise estrutural vivenciada pelo capital é que Mészáros afirma,

categoricamente, sobre a urgência de desenvolvimento de uma teoria da transição

socialista. Contudo, essa teoria, com base marxiana, deve ser seguida por sua

aplicação, pela reorganização dos trabalhadores e do movimento socialista em âmbito

internacional, com vistas à verdadeira revolução social.
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