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. do aprendizado e aperfeiçoamento, contrabalançando os custos adl 
ais desse treinamento com os ganhos em produtividade e lucratividadu 
mentes. A busca da modernização e a capacitação dos recursos hu 
os - embora em confronto com as incertezas de um período em quo 
prioritárias políticas de estabilização - são parte de um plano a sor 
ementado imediatamente e complementarmente entre o setor governa 
tal e privado. 
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DETERMINISMO E POSSIBILISM01 NA 
TEORIA MARXISTA DO ESTADO 

Valdemir A. Pires* 

RESUMO 

Neste artigo, o autor procura evidenciar elementos de deter
minismo e possibilismo na teoria marxista do Estado, consta
tando que desde Gramsci a abordagem possibilista tomou-se 
mais elaborada, adquirindo posterior avanço em Poulantzas. 
Conclui sugerindo a aglutinação das diferentes visões marxistas 
acerca do Estado em quatro grandes grupos, de acordo com 
seu caráter determinista, possibilista, dual ou dialético. 

1 Determinismo é um termo que "designa uma doutrina que pretende que todos os objetos ou 
acontecimentos de certa espécie (por exemplo, os que fazem parte do âmbito de alguma 
disciplina científica) são determinados, isto é, devem ser como são e como serão, em virtude 
de certas leis ou forças que fazem que necessariamente assim seja" (Dicionário de Ciências 
Sociais. Rio de Janeiro, FGV/MEC, 1987). Possibllismo é um termo adotado aqui como an
tônimo de determinismo. Designa, pois, uma forma de ver e analisar os fenômenos, em que 
as determinações não existem a priori. A maneira como se opõem determinismo e possibi
lismo aqui se assemelha à forma como se relacionaram no debate entre os geógrafos 
alemães e franceses em torno da questão sobre em que medida o meio físico condiciona o 
pensamento e a atividade humana. Substituí-se, no caso presente, o meio físico pelo meio 
sócio-econômico e cultural. 
Aluno de Pós-G raduação em Economia Polltica da PUC-SP e professor de Economia da 
Universidade Metodista de Piracicaba (Unlmep). 
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ABSIHACl 

In this article the author seeks to show elements. o! determi~ism 
and possibilism in the marxist theory of State, venfy1~9. that s1nce 
Gramsci the possibilist approach became more softsttcated, ac
quiring !ater advancing in Poulantzas the?ry· . ~e concludes by 
proposing an aglutination of ~ifferent m~rxtst VISI?~s about .s~~te 
in four main groups, accordtng to the1r determ1mst, posstbrhst, 
dual ar dialetical feature. 

INTRODUÇÃO 

Dado o lugar de destaque que o conceit<:> de_ Estado d~tém na teoria 
marxista, ao ocupar papel expressivo na ex~hcaçao ~~ funcionamento_ da 
sociedade capitalista, e considerando o carater precano _?as formulaçoes 
de Marx e Engels a seu respeito, a. literatura s~bre as razoes e a na.tureza 
da intervenção estatal na econom1a e .na soc1edade t~rnou-se ~u1to ex: 
tensa, porém pouco conclusiva. Há hoje um grande numero de l~te.rpre 
tações marxistas a respeito do papel do ~s.tad.o no process~ econom1c_9 e 
na luta pela transformação social, todas re1vmd1cando ser ou 1nterpretaç?es 
"corretas" de Marx ou complementos necessários dos seus escntos. ,V~sto 
como um elemento que emerge e depende inteiramente das cond1çoes 
materiais de produção, ou como um aparato superestrutura! (por vezes 
dominante, mas nunca determinante) ou ainda como um do.s esp~ç~s onde 
se trava a luta de classes, o Estado é um dos P?ntos ma1s polem!~os do 
pensamento marxista, tanto no campo da eco~om1a como no da pol1t1ca. 

Um posicionamento inequívoco a respe1t~ desse, assunto t;>rnou-se 
bastante difícil. E tende a assim permanecer, Ja que ~a um obst~cul_? for
midável a impedir uma interpretação segura do que seja e ?e. qua1s s~o o~ 
verdadeiros papéis desempenhados pelo Estado: ~le est~ ligado à lnstl
tucionalidade que marca uma determinada formaçao soc1~l, s~ndo, po~
tanto, mutável geográfica e cronologicamen~e. Ao longo. da h1stóna do capi
talismo, ao Estado têm sido atribuídas funçoe~ que vanam de ~cardo com 
::> grau de desenvolvimento das forças produtivas e das relaç~e~ de pro
jução, bem como com o ~~yel de_ ~obilizaçã<:> ?as cla~se_s. soc1a1s em de
'esa de certos direitos (CIVIS, pollt1cos e soc1a1s). A h1stona tem revelado 
Jossibilidades institucionais inimagináveis antes que se estabeleçam ou se-
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jam estabelooldns cotltw condições econômicas e polfticas, o quo pottruto 
concluir que o Estaclo ostá om permanente processo de transformaçno. 

No tempo das relações sociais de natureza feudal, o probiOIIlll 
econômico, no sentido atual2, praticamente não existia, na medida om quo 
as relações de produção se definiam no âmbito do poder (no campo riu 
política, portanto). Por força de lei, de costume, de laços consangufnoot., 
aos seNos competia atuar produtivamente para sustentar a si e aos sou•. 
senhores, não havendo a preocupação, recorrente desde a modernldndu, 
com as crises de produção, com o desemprego, com a instabilidade olc; 
Os problemas econômicos eram solucionados pela intervenção clara dota 
detentores do poder. Uma vez instaurada a ordem capitalista, porém, o 
processo econômico passou a reger-se fundamentalmente por mecanta 
mos impessoais, a que, no conjunto, os economistas clássicos denomi 
naram de "mão invisível". A economia tomou certa distância do poder, e o 
Estado

3 
tornou-se um ente a ela ainda ligado, porém de forma não tho 

evidente como nos tempos feudais. O Estado, que era o ator econômico 
principal no feudalismo (ao centralizar as condições mantenedoras da atlvl· 
dade produtiva), tornou-se coadjuvante (mas não mero figurante atrevido, 
como querem os liberais). Todavia, o avanço do capitalismo e a complexl· 
ficação das relações sociais dele resultantes não tardaram a recolocar n 
inteNenção política no centro da problemática econômica. 

No feudalismo, a ocupação de uma posição de comando polrtico, o 
que era assegurado pelos laços de família ou pela penetração no aparato 
institucional da Igreja, era garantia de capacidade de intervenção - se bem 
ou malsucedida, dependia de uma série de fatores - sobre o rumo dos 
acontecimentos, inclusive no âmbito dos assuntos econômicos. O Estado 
podia ser visto como um espaço de possibilidades, dado o caráter determl 
nante de sua inteNenção. Esse caráter determinante, todavia, era passfvel 
de utilização somente para a manutenção da prdem feudal. Tanto que ó 
comum reconhecer-se que o Estado moderno, Estado nacional, centrali
zado, de caráter burguês, foi erigido sobre os escombros do disperso 
poder dos senhores feudais. Somente mediante o desgaste natural da or· 
dem feudal e !lpós vigorosa intervenção dos atores contrários a ela 

2 Problemas tipicamente mercantis. 

3 Entende-se o conceito de Estado como o conjunto de funções necessárias à dominação do 
uma classe por outra, aí incluídas as funções coercitivas e as ideológicas. 
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:através das revoluçoes burguesas) fo1 poS'-llvol conliqtll 11 I f 
Jm novo tipo de sociedade. 

No capitalismo, todavia, apesar da arnpllttC,dO do I''~ I I 
:::oincide com seu avanço, transformando o E c;tndo no 1 rttt 11 
exercício do poder, a dinâmica do processo oconOm1 ' I 1 
terísticas tais que conformam uma lógica do oporoç 1 I 
econômico", que limita o alcance das intervençoo•, pulhu 1 

cesso de reprodução da vida material. As relaçou•, d I" 
como as demais relações sociais, se desenham ao r,tlhw d 1 I 11 
da acumulação de capital, da qual deriva uma sério du lorrtnll • 
ratos ideológicos retroalimentadores dessa lógica. 

Em que medida o processo econômico moldmJo 11111 t 1 1 
capital determina ou depende da intervenção estntal'l A 1 1 
autores marxistas a essa questão varia, evoluindo no Hollth Ir' d 
de uma visão simplista, baseada na idéia de um Estndo p111<~11H 111 
sivo, para uma perspectiva mais complexa, na qunl o1 tn11tt 
!ação/legitimação adquirem proeminência. Transformn 1 11 dt! I •ltn 
concepção do papel do Estado nos autores mais rocunto 'I' t 
possível até mesmo aventar a possibilidade de se levut 1 1 ti 
cesso de transformação social contrário à lógica do c. o~plltl 1 1 
espaço estatal. Ao determinismo econômico do marxismo do lf1t ti 
se, atualmente, o possibilismo político. 

Contrapondo-se a Hegel, Marx definiu o Estado co1no 111 I 
relações sociais estabelecidas entre os homens em decotl r n• I 
dições materiais de uma sociedade historicamente dolo1111lll 1 I 
como resultante do desenvolvimento geral da mente hurnunu I 11 

Estado metafísico de Hegel encontra obstáculos aos seu h do r I' ti 
nas no estágio de desenvolvimento da mente humana, o I 1 lati 
por Marx é condicionado pelo estágio a que o desenvolvlrnnnl• • d 
produtivas conduziu a sociedade, configurando um espo( !Ih • • 11 
produção. Em ambos os autores, o Estado é reflexo de altJO til I• tI 
Hegel trata-se do grau de evolução das idéias (o Estado soJI,, t• 11 
sas idéias, transcendendo a condição de mera instituição pollll• 
Marx trata-se das relações de produção (o Estado as refletltl11" 11 I 

O Estado hegeliano é portador de um grau de possibiiiEHtllt I I 
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11n 1 r uH lida 11111 qur• .tquolo podo faLot da sociedade um 
p 11111 lc1lo, o•. llomon~ podem construir uma sociedade de 
l lch ai , o o qu,us 901 ao tao mais elevados quanto mais 

t nvolvrdo suns consciências. Já em Marx há mais 
111 1 c 011 ctoncrn para se proceder à transformação social: 
1 Jlltl •do orn dotermlnadas bases econômicas, impõe 

' q11. til lO .1 tornada de consciência. Sendo uma ilha me r
"' 1 de 1 mtoro~ses antagônicos, o Estado marxista jamais 
111 1 tu.tdot da sociedade na busca do bem comum, limi-

1 11 h In .ttutnonto de dominação de uma classe por outra. 
I 1 • 1111/WIIBtn, Marx trata o Estado como "um comitê para 

'1 1 r o11Hms da burguesia", sacramentando seu caráter de 
1111 11 1do oxcluslvo da classe dominante. Já no Dezoito de 

I 1t t1ttl•1" " possibilidade de um grupo não-representativo da 
h 1 111h ,n , nmonhorar do poder estatal (situação que se conven-

1 111111 11 llon.tpartlsmo). Mas retoma ao determinismo ao avaliar 
111p , " 1o pode, nem poderia, usar o poder para contrapor-se 

., .. , ... ,... c tpllo~ll!;tns já sedimentados (a autonomia do Estado é rela-
11 111do uma situação excepcional). Ao tratar do caráter do 

1 nt tllvo do governo, Marx e Engels recomendam seu re
I 11 o d(l forma de governo que é tanto instrumento quanto 

1!111 qtms1a, dando margem a uma interpretação possibilista 
lc• I •,t,ldo. Até que ponto, porém, a democracia é perigo 

111111 ~~.to polltica) ou instrumento (falsa noção de liberdade e 
t I• 111 comum) para a classe dominante? É difícil encontrar 
I ' 1 •I 1.11 , 1 assa questão em Marx. 

llVDivldo, como sempre esteve, em questões práticas da 
I 111 1 do Marx a definição do Estado que privilegia seu papel 

lut , contra a burguesia, acrescida do caráter ilusório da de
li I ' lorrna de divisão do poder. Dado o caráter restrito desse 

1 1 11 1dn pode fazer senão cuidar dos interesses políticos e 
'' burguesia, a única saída para os trabalhadores, para fugir à 
• uxploração, seria a revolução que destruísse esse Estado, 

111 '''' luç~nr um outro, sob comando e domínio dos trabalhadores 
l11 ptolt)tnrlado). Quais as efetivas possibilidades de um Estado 

1111 1 lovnr de fato a uma ordem social duradoura favorável aos 
r I Mnls uma vez, trata-se de questão em aberto. A resposta 

1 nln oontrou-se na idéia do socialismo em um só país (Lenin, 
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Stalin) e a determinista, na proposta de revolução permanente (Trotsky). O 
determinismo de Trotsky reside em sua afirmação de que o capitalismo 
num único pafs seria cerceado pela presença capitalista restritiva no r~sto 
do mundo. Vitoriosa a proposta contrária, resultou num processo que a1nda 
está em curso e ninguém sabe a que chegará. Alguns avaliam que as 
experiências socialistas revelaram-se um fracasso. Outros a identificam 
como um fenômeno nos marcos da crise do capitalismo (Robert Kurz4

, por 
exemplo). Pelo que se depreende dos escritos de Rosa Luxemburgo, s~a 
avaliação seria de que as possibilidades transformadoras _do Estado so~la
lista soviético repousavam na ditadura de uma classe e nao de um part1do, 
como ocorreu. Ou seja, a estratégia centralista de Lenin, continuada com 
agravantes por Stalin, teria sido a causa das limitações apresentadas pela 
experiência soviética. 

ESTADO E POSSIBILISMO 

A Gramsci atribui-se a primeira iniciativa suficientemente vigorosa na 
tentativa de resgatar o conceito de Estado da condição de "fantoche" da 
infra-estrutura econômica. Antes dele era corrente, entre os marxistas, con
ceber a ideologia e os aparatos a ela ligados como completamente subor
dinados à infra-estrutura econômica. O Estado, até então, tinha função pre
determinada: contrabalançar a tendência de queda da taxa de lucro, 
barateando o custo da força de trabalho ou concorrendo para evitar crises 
de superprodução. Mesmo autores mais recentes, ~u.e, como O'Co~~or, 
procuram evidenciar o duplo papel do Estado de prop1c~ador das cond1çoes 
de acumulação e de legitimação do capital, acabam carndo no v:lho dete~
minismo econômico, contra o qual se pode até lutar, mas em vao, a partir 
do aparelho estatal. 

Gramsci define o Estado como um complexo através do qual a classe 
dominante justifica e mantérh seu domfnio, conquistando o consentimento 
ativo das massas. Para manter sua dominação, uma classe deve não ape
nas ser dominante, mas também hegemônica, dirigente. A hegemonia é 
obtida no campo das idéias. Uma relação dialética se estabelece entre o 

4 KURZ, R. (1992} O colapso da modernização; da derrocada do socialismo de caserna à criso 
da economia mundial. Trad. Karen Elsabe Barbosa. Rio de Janeiro, Pa1 o Terra. 
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mundo material e o mundo da ideologia, sustentando a continuidado do 
modo de prodúção capitalista, não sem a possibilidade de abalos e qum• 
tionamentos à hegemonia da classe dominante. 

Ao enfatizar o papel da superestrutura na perpetuação das classos, 
Gramsci atribui ao Estado um papel mais extenso do que é ordinário n11 
teoria marxista. Além de função repressiva, ele tem também a tarofn dn 
manter a hegemonia da burguesia na superestrutura (sendo essa tnrolo 
mais importante que a primeira, dado o seu caráter mais eficaz no 
manutenção do status quo). 

É o conceito de hegemonia de Gramsci (processo pelo qual uma pnrto 
da classe dominante exerce controle, através de liderança moral e intolm. 
tual) que carrega o possibilismo que caracteriza sua noção de E:studo 
Para ele, o Estado é o espaço político em que a burguesia exarao a SlJII 

condição de classe dirigente, onde se verifica a "dominação direta", A w 
ciedade civil é o espaço privado em que se dá a luta pela hegemonia. 

Considerando que, no processo de dominação, é mais relevanto Utnll 
classe ser hegemônica, dirigente, do que dominante, Gramsci torna contt 11 
a construção/manutenção da hegemonia na estratégia para consolldnt ou 
quebrar o predomfnio de uma classe sobre outra. Abre-se, com isuo, " 
possibilidade de uma classe dominada construir paulatinamente umn con 
tra-hegemonia, a ser utilizada no questionamento à condição de dirltJOillo 
da classe dominante. A grande diferença entre as concepções mflrxlt~ltt 1 

anteriores. reside na mudança de enfoque a respeito do método da trem 1 

formação social: em Gramsci, ao contrário do que se lê em Lenin, tomnr o 
Estado de assalto não é condição suficiente para modificar a soclodudo 
Tal procedimento chega a ser pouco recomendável como prioridadu c I• 
tratégica, uma vez que corre o risco de levar uma classe à condiçao de 
dominante - às expensas de uma outra - sem que tenha se tornudo 
hegemônica, permanecendo vulnerável. A transformação, para sor rmllrc~l, 
deve iniciar-se por uma crise de hegemonia e estender-se numa gucmt~ dt 
posição em que o Estado é sitiado graças à ação de um partido quo uniu 
tlza a consciência (e não uma vanguarda) como ingrediente fundntnontnl 
da transformação. 

A trajetória possibilista de Gramsci sofreu uma inflexão em Altlnmnur, 
quo, como Gramscl, via na ideologia um instrumento vital parn 11 rupto 
duçao das rolaçoos do produção, sendo perpetuada através dos apwniiHH. 
tdoológtcos cio I c,tndo A leitura mais comum do Althussot 6 .1 qufl o 
IJ>Ontn como utn •.upnrn•.trutumllstu, pattt quorn O*> mdivfdUO*> nuo pu• 1111 
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de suportes ou portadores das relações estruturais, estes sim verdadeiros 
sujeitos impessoais da história5• Nessa concepção, o Estado, constituído 
tanto de aparelhos ideológicos como de aparelhos repressivos, é uma 
máquina de reprodução instrumentalizada pela classe dominante, podendo 
ser superada somente pela da revolução armada. 

Na mesma linha de Althusser, aplicando a visão estruturalista ao es
tudo do Estado, coloca-se Poulantzas, em 1968, com seu livro Poder 
político e classes sociais. Defende a idéia de que o Estado é o espaço em 
que se articulam, com autonomia relativa, as relações econômicas de 
classe na região política, forjando as condições para a classe dominante 
atuar como classe (o que ela não pode fazer na região econômica devido à 
concorrência) e provocando a separação entre os trabalhadores (coisa que 
a separação entre produtores e meios de produção não pode fazer). 
Nessa fase, o Estado tem as seguintes características: 

- é representante dos interesses políticos da classe dominante, não 
tendo influência significativa no processo econômico, que caminha 
autonomamente; 

-insere-se na é definido pela luta de classes; 

-é um fator de coesão e regulamentação do sistema social; 

- é um tradutor da ideologia dominante em ações concretas. 
Em 1978, Poulantzas lança O Estado, o poder, o socialismo, fazendo 

autocrítica a respeito de vários aspectos de sua obra anterior. O mais 
relevante dessa autocrítica é sua mudança do lado do determinismo para o 
do possibilismo. Parte para uma noção de autonomia relativa do Estado 
dialeticamente concebida, o que lhe permite ver o Estado tanto sendo de
terminado pelas condições materiais de produção, como intervindo positi
vamente sobre ela. Nessa nova concepção, a partir do Estado a fração 
hegemônica da classe dominante procura assegurar condições para o de
senvolvimento sem sobressaltos do processo econômico dominado pelos 
oligopólios, deixando de ser apenas reflexo da infra-estrutura para agir 
dentro dela, inclusive como produtora de mercadorias. 

5 É interessante lembrar que o superestruturalismo de Althusser surgiu num processo do de
bate, na França dos anos 60, que tinha no outro pólo o que se poderia chamar superposslbl
lismo existencialista de Sartre, para quem o homem está só no mundo, sendo senhor abso
luto de seus atos. 
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Ao mesmo tempo em que concebe esse Estado atuante no âmbito 
econômico, retorçando as posições do capital, em sua fase monopollst.,', 
Poulantzas o vê como uma arena da luta de classes, fugindo à definiçao <lo 
Estado como objeto (sem nenhuma autonomia em relação à classe dornl 
nante) ou como sujeito (absolutamente autônomo). Ele cumpre um pnpnl 
organizativo em relação à classe dominante, que procura resolver os con 
flitos entre o bloco no poder e as classes dominadas. Ao mesmo tempo t 
permeável à ação questionadora dos movimentos políticos da massa. 

CONCLUSA O 

Em função dos aspectos que salientam, talvez seja possível (e lntu 
ressante) analisar as concepções marxistas do Estado na tentativa de agiu 
tiná-las em quatro grandes grupos: 

1) concepção centrada na lógica do capital: a função precrpun do 
Estado é atuar como reforçador das condições necessárias à manutonçno 
e ampliação do processo de acumulação do capital, agindo especialmontn 
no sentido de contrabalançar a tendência de queda da taxa de lucro, qol•' 
concorrendo para baratear o custo da mão-de-obra, seja para evitar criuu. 
de superprodução, seja para assegurar o funcionamento de setores um 
que a baixa produtividade relativa dificulta a realização da produção'. E"osta 
concepção enquadra-se no determinismo econômico; 

2) concepção centrada na autonomia do Estado: a partir do podo1 ó 
possível intervir sem ou com poucas restrições sobre a vida soclnl o 
econômica. Essa visão leva a um determinismo político, absoluto ou rolu 
tivo. Ou o Estado não encontra limites à sua atuação nas condições rnnt 
riais de produção, ou encontra-os, porém não a ponto de tornar-so ''fnnto 
che" da lógica econômica; 

3) concepção dual: o Estado tem dupla função - propiciar condlç·ún • 
materiais/infra-estruturais para o processo de acumulação e, ao rnomHn 

6 Na fase monopolista do capital, o Estado responsabiliza-se por parcela crescente tloli m1111ur. 
de reprodução da força de trabalho, ampliando a massa de salários indiretos pnrn aollllihllll 
no processo de elevação da mais-valia relativa. Também atua fortemente no cumpo d11 pun 
qulsa e desenvolvimento e na orloçlio ela lnfra·astrutura. 

1 As duas prlmolrab tosos sl1o trntJiclonnls no marxismo. A torcotrn ó formulndn por Whlhiml 
Vogt. 
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tempo, assegurar legitimidade ao tipo de relações sociais que se estabele
cem na sociedade de classes. O determinismo aqui é tanto econômico 
como político: e o Estado não tem como subtrair-se ao seu destino, de
vendo a todo momento equilibrar-se no fio da navalha, na tentativa de 
compatibilizar suas ações com sua dupla função; 

4) concepção dialética: a relação entre os elementos políticos e 
econômicos numa determinada sociedade é uma relação dialética, possi
bilitando até mesmo o engendramento de um processo de transformação 
social a partir das instituições em geral e das estruturas estatais; tanto as 
relações de produção como as demais relações sociais se dão no âmbito 
de uma luta ideológica constante, em que avanços e recuos de uma ou 
outra classe se dão ao sabor da correlação de forças presentes. Essa é 
uma concepção possibilista, mesmo quando esbarra na constatação de 
que é bastante diffcil chegar-se a uma transformação social atuando nas 
condições desfavoráveis que uma formação social capitalista reserva para 
os que desejam superá-la. Suas raízes teóricas são gramscianas e seus 
melhores frutos podem ser colhidos em Poulantzas. Sua validade prática 
está por testar. 

Outro exercício teórico interessante, além da tentativa de enquadra
mento acima, seria estabelecer uma comparação entre as razões keyne
sianas e marxistas para a intervenção do Estado no processo econômico. 
Keynes combate ferrenhamente seus antecessores neoclássicos na tenta
tiva de convencê-los de que a intervenção estatal é uma necessidade para 
a manutenção do capitalismo, devendo, pois, seus adeptos, assenhorar-se 
dos governos e neles adotar as práticas adequadas a esse fim. Gramsci e 
Poulantzas dão indício de que os adeptos de uma nova ordem social de
vem também, mesmo com as dificuldades explícitas, fazer o mesmo com o 
objetivo contrário. O curioso desse exercício seria encontrar os motivos 
que atualmente estão ~evando keynesianos a bater em retirada (sob fogo 
cruzado dos neoliberais) e marxistas a ficar à espreita de oportunidade 
para entrar. 
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