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EIXO TEMÁTICO 1 | ESTADO, MOVIMENTOS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS

 

ESTADO E SOCIEDADE: relações e imbricamentos1 
 

STATE AND SOCIETY: relationships and imbrications 
 

Silvana Barros dos Santos Teixeira2 
 

RESUMO 
O compromisso pelo bem comum é valor tradicionalmente reconhecido, 
fortemente influenciado pela contribuição das teorias clássicas de 
Estado. O objetivo do presente trabalho é compreender o papel do 
Estado na ordem social vigente e seu imbricamento com a sociedade. A 
metodologia empregada para a elaboração desta reflexão teve por base 
pesquisa bibliográfica. Considera-se que o Estado é constructo histórico 
social, permeado por relações, e que age, predominantemente, a 
serviço de uma classe dominante, absorvendo as demandas das classes 
subalternizadas com a finalidade de manutenção de um consenso 
mínimo para conservação de sua base de sustentação. 
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ABSTRACT 
The commitment to the common good is a traditionally recognized 
value, strongly influenced by the contribution of classical theories about 
the State. This paper aims to understand the role of the State in the 
current social order and its imbrication with society. The methodology 
used to prepare this article was based on bibliographic research. The 
State is a social historical construct, crossed by relationships, that acts 
mostly in the service of a dominant class, absorbing the demands of the 
subordinate classes to maintain a minimum consensus for the 
conservation of its support base. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal brasileira, promulgada em 1988 traz em seu primeiro artigo o 

seguinte parágrafo: “todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 

eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. A carta magna ainda afirma, como um 

dos objetivos do Estado brasileiro, a busca em “promover o bem de todos, sem preconceitos 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Estas são 

premissas constitucionais que representam a crença em um ideário configurado a partir do 

processo de reabertura democrática ocorrido no Brasil na década de 1980.  

Contudo, diante do cenário atual, surgem muitas indagações acerca do papel do Estado, 

principalmente, em face do aumento da pobreza e da exacerbação das desigualdades sociais3, 

elementos contra os quais este mesmo Estado se propõe a enfrentar em seus objetivos. A 

crença em sua austeridade e na finalidade de atendimento às necessidades da população em 

geral contribuem na construção de um imaginário coletivo acerca de expectativas sobre as 

funções e responsabilidades do Estado, uma vez que a promessa constitucional continua tão 

distante da realidade. 

Para a construção do presente trabalho, cujo objetivo está em compreender o Estado 

na ordem social vigente, suas implicações e seu imbricamento com a sociedade, foi realizada 

uma revisão de literatura com base em contribuições de autores dedicados ao estudo das 

teorias de Estado e suas implicações sobre as políticas públicas, dentre os quais destacamos 

Martin Carnoy, Potyara Pereira e Carlos Nelson Coutinho. Desta forma, este artigo realiza uma 

breve reflexão teórica acerca do papel contraditório do Estado que traz em sua lei maior a 

finalidade para o bem-comum, mas permite a extrema desigualdade e a descartabilidade das 

vidas, conforme tem sido observado nos últimos anos. 

 

2 A CONTRIBUIÇÃO CLÁSSICA 

 

O Estado moderno é visto sob um aspecto de neutralidade, onde os agentes públicos 

eleitos democraticamente representam os vários interesses do povo, devendo levar as 

 
3 Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA). Disponível em: https://www.ipea.gov.br/ 

portal/index.php?option=com_content&view=article&id=37022&Itemid=448. Acesso em: 22 abr. 2022. 
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questões da sociedade à discussão de uma agenda pública. No entanto, segundo Carnoy (1988), 

a construção deste pensamento tem forte influência das teorias clássicas4. O autor aponta que 

a perspectiva de democracia pluralista5 tem fundamento no modelo jusnaturalista e no modelo 

liberal clássico, pois rege-se pela liberdade individual, princípio motor do sistema de produção 

capitalista. 

 

Está implícita nas análises do Estado que se apoiam na visão pluralista a ideia de que 
o governo pretende servir aos interesses da maioria, mesmo que, na prática, nem 
sempre o faça.  O governo está a serviço do povo, colocado lá por esse povo para 
cumprir tal função. A concepção de que os indivíduos, coletivamente, devem ser 
capazes de determinar as leis que os governam é tão antiga quanto as próprias ideias 
dos direitos humanos e da democracia. (CARNOY, 1988, p. 20). 

 

A lei divina, que sustentou relações econômicas e sociais durante séculos, se 

enfraqueceu diante da valorização do direito individual, levando o Estado autocrático e 

eclesiástico a um gradual declínio e desencadeando muitas transformações sociais a partir do 

século XVI (CARNOY, 1988). O Estado passou, então, por um processo essencial de redefinição 

de seu interior e de suas relações. O estabelecimento da democracia nos governos modernos 

ocidentais coincide com o surgimento da burguesia enquanto classe social reconhecidamente 

dominante, na medida em que se dá a constituição e a expansão do modo de produção 

capitalista. 

 

Não obstante, ainda que não seja suficientemente óbvio que a democracia 
representativa é um conceito cuja origem coincide com o surgimento da burguesia, na 
prática, sua difusão e institucionalização são identificadas com o crescimento do 
capitalismo e do poder econômico e político burguês. (CARNOY, 1988, p. 22). 

 

Habermas (1990) contribui, nesse entendimento, ao explicar como a classe burguesa, 

em seu processo de formação, passou a requerer legitimidade na representação política, 

consolidando seu poder no âmbito das novas relações de produção que se estabeleciam. Neste 

contexto, este autor propõe uma definição de esfera pública na era moderna a partir da 

emergência da burguesia enquanto classe social. Para Habermans (1990), o espaço da esfera 

pública seria essencial para o exercício da democracia. Para ele, um novo equilíbrio das forças 

 
4 Carnoy (1988) utiliza, principalmente, os pensamentos de Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rosseau. 
5 Carnoy (1988) atribui a construção da democracia pluralista à prática política estadunidense. 
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sociais presentes na sociedade poderia ocorrer por meio de uma força integradora de 

solidariedade capaz de impor-se perante os demais poderes do Estado e da economia. 

Habermas (1990), então, propõe a teoria da ação comunicativa que, enquanto alternativa ao 

poder coercitivo do Estado, contribuiria no processo dialógico entre os sujeitos presentes na 

esfera pública com vistas a alcançar o status de uma democracia radical. Esta esfera não se 

confunde com o espaço "público estatal", mas, para Habermas (1990), ela se torna um espaço 

propício para o exercício do debate público, onde os sujeitos poderiam discutir os mais diversos 

assuntos de forma igualitária. 

No entanto, Avritzer e Costa (2004) refletem sobre alguns autores que oferecem duras 

críticas a esta percepção habermasiana de esfera pública, como Nancy Fraser e Paul Gilroy, os 

quais defendem que a teoria da ação comunicativa se distancia do plano concreto e aponta 

para um modelo idealizado de exercício da democracia, onde as relações se realizariam de 

forma igualitária, sem tensionamentos ou disputas por poder.  

Para Fraser, a ideia habermasiana “não considera as relações assimétricas de poder” 

que marcam os processos constitutivos das esferas públicas, pois desde a sua formação já se 

apresentam mecanismos de seleção que excluem grupos discriminados e subordinados 

(AVRITZER; COSTA, 2004, p. 711). Gilroy, por sua vez, defende ser imprescindível considerar a 

diáspora africana, pois mais que reivindicar a igualdade de participação política, faz-se 

importante discutir como essa política moderna foi construída com base nas representações de 

mundo do “homem branco”, onde grupos sociais inseridos historicamente na condição de 

subalternizados e/ou escravizados foram previamente descartados do processo decisório 

(AVRITZER; COSTA, 2004, p. 712).  

Assim, considera-se que a legitimidade da classe burguesa para a participação na esfera 

pública não permite afirmar que sua ascensão significou a igualdade entre os indivíduos, mas 

entre os indivíduos pertencentes a uma classe social específica, ou seja, a classe dominante. 

Para Carnoy (1988), as teorias clássicas de Estado contribuíram nos fundamentos do 

“Estado liberal” que valorizou a natureza do homem e apontou para a necessidade de se 

delegar o controle das paixões humanas a um ente mediador civilizador apartado do poderio 

religioso. Nesta perspectiva, o Estado, em teoria, passa a agir movido pelo princípio do bem 

comum, elevando o interesse público acima dos interesses privados e garantindo o 
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funcionamento livre dos mercados. Observa-se, assim, o estabelecimento de um novo modelo 

de sociedade cujos direitos naturais do homem passaram a afirmar a liberdade individual.  

 

O poder e o conhecimento já não eram mais herdados pelo direito de nascimento; 
eram adquiridos (embora como veremos, isso não fosse inteiramente tão igualitário 
como pareceria à primeira vista). Agora, os direitos humanos eram uma nova versão 
do direito de nascimento. Além do mais, os teóricos clássicos conservaram a base 
“divina” para o exercício do poder: o "bem comum". (CARNOY, 1988, p. 23). 

 

A admissão de um poder soberano perpétuo capaz de garantir as liberdades individuais 

– as quais precisariam estar mediadas suficientemente para fazer fluir as relações de mercado 

– e, ao mesmo tempo, refrear apetites mantendo a convivência social de forma harmônica, faz 

surgir o Estado laico. 

 

3 ESTADO: RELAÇÃO E CONTRADIÇÃO 

 

O Estado possui um conceito bastante complexo, uma vez que só pode ser entendido a 

partir da análise de sua construção social, cultural e histórica e das relações que o compõem. 

Segundo a Potyara Pereira (2008), para compreender o Estado, é preciso considerá-lo como 

fato histórico, existente simultaneamente sob diferentes formas, uma vez que se concretiza por 

meio da ação mundana e não divina. O Estado precisa ser considerado como “algo em 

movimento e em constante mutação e, por isso, um fenômeno que tem que ser pensado e 

tratado como um processo” (PEREIRA, 2008, p. 144). A autora acrescenta que o Estado é 

relacional, uma vez que não se realiza de forma isolada e circunscrito em si mesmo, sendo um 

meio e não um fim, pois “interage com outros meios para atingir objetivos que os ultrapassam” 

(PEREIRA, 2008, p. 145). 

 Sendo um processo histórico, o Estado está atravessado de contradições, somente 

sendo possível sua compreensão, se for analisado pelas interdependências que ele mantém 

com a sociedade – seu principal oposto e, também, sua principal complementação (IANNI, 1986 

apud PEREIRA, 2008).  

O Estado, portanto, não é abstrato, nem está fora da realidade ou da história, tampouco 

é absoluto ou terá sempre a mesma forma. O Estado é típico de uma época, visto que é um fato 
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histórico construído por homens e que pode assumir diversas modalidades e configurações 

(PEREIRA, 2008). 

 

A relação dialética realizada pelo Estado comporta simultaneamente antagonismos e 
reciprocidades e, por isso, permite que forças desiguais e contraditórias se confrontem 
e interajam de tal forma que uma deixa sua marca na outra e ambas contribuem para 
um resultado [...]. (PEREIRA, 2008, p. 146). 

 

O Estado, então, exerce seu domínio por meio de aparatos institucionais criados para a 

regulação das relações que o compõem, não sendo soberano, tampouco neutro, haja vista sua 

necessidade de relacionar-se socialmente, tanto com a classe social dominante, como com 

todas as demais classes, a fim de sustentar sua legitimidade e fortalecer sua base de 

sustentação (PEREIRA, 2008).  

Na ordem social vigente, o Estado constitui-se para fins de controle de indivíduos e 

grupos, por meio de suas instituições, justificando sua natureza de ente organizador da vida em 

sociedade. Essa visão do Estado como entidade superior e imparcial aos interesses individuais, 

ordenador da vida em comum, que Carnoy (1988) demonstra ter tido origem na doutrina 

clássica, se torna reconhecida, social e historicamente, como força necessária ao 

funcionamento do pacto social que mantém a ordem entre os indivíduos. Contudo, é preciso 

considerar que não é sempre que os indivíduos se relacionam pacificamente e, neste sentido, 

o Estado, constantemente, faz valer a sua força de forma impositiva. Portanto, as relações 

sociais, “cujo cerne se encontra em um modelo excludente e competitivo, já supõem a 

existência de conflitos, disputas e tensões, em continuadas rupturas desse suposto acordo 

social” (TEIXEIRA, 2021, p. 12). Desta forma, para administrar estas relações, o Estado se 

complexifica e se institucionaliza.  

Conforme Iamamoto (2014, p. 93), existem, na sociedade moderna, instituições de 

“controle político-ideológico ou repressivo” que trabalham pela manutenção da ordem e não 

produzem valor diretamente para o capital. A autora ressalta que se vive em uma sociedade 

baseada em relações de produção capitalistas, assim, mesmo aquelas atividades que não estão 

diretamente envolvidas na força produtiva, “são indispensáveis ou facilitadoras do movimento 

do capital” (IAMAMOTO, 2014, p. 93). O Estado, portanto, institucionaliza suas formas de 
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controle repressivo e burocrático, entre outras especializações do trabalho que passam a ser 

requeridas socialmente6. 

 

[...] A razão de ser [destas instituições] é dada pela contribuição que possam oferecer, 
pois que se encontram vinculadas a estruturas do poder, à criação de condições 
político-ideológicas favoráveis à manutenção das relações sociais, configurando-as 
como harmônicas, naturais, destituídas das tensões que lhe são inerentes. 
(IAMAMOTO, 2014, p. 93). 

 

Segundo Carnoy (1988), o Estado, de acordo com o liberalismo clássico, precisaria ter 

uma atuação mais periférica diante da dinâmica social, deixando livre a atuação da “mão 

invisível” do mercado, teoria do economista Adam Smith. O autor pontua que Smith defendia 

essa teoria por acreditar no amor do homem pela sociedade e por defender que o controle de 

cada indivíduo poderia partir de si mesmo. 

 

[...] O mais importante é que essa sociedade (e sua ordem) são possíveis para Smith 
porque os sentimentos morais que governam o comportamento humano geralmente 
conduzem à interação positiva entre os indivíduos. [...] Smith considerou a 
configuração dos sentimentos humanos de tal forma que a sociedade poderia existir 
sem a intervenção direta da "vontade geral" [ou seja, do Estado]; sem dúvida, a 
vontade geral foi um resultado não intencional das relações positivas generalizadas 
entre os indivíduos. (CARNOY, 1988, p. 39-40). 

 

Nota-se, na doutrina liberal clássica, uma supervalorização da faculdade moral do 

homem como mecanismo regulador dos comportamentos, e uma relegação do poder 

controlador do Estado, ente imparcial e superior aos interesses dos homens. Assim, ao passo 

que responsabiliza as faculdades morais individuais pelo controle das relações sociais, a 

doutrina liberal, também recorre a fundamentos divinos para justificar a boa ação humana. 

Para Carnoy (1988, p. 40), Adam Smith confunde “a moral com a motivação para o ganho com 

o próprio ganho, e novamente nós temos a afirmação de que a luta pelo ganho material é a 

moral agindo como cimento social”. 

Smith defendia que o Estado deveria “fornecer a base legal com a qual o mercado 

[pudesse] melhor maximizar os ‘benefícios aos homens’”, não existindo contradições “entre a 

 
6 Iamamoto (2014), ao refletir sobre a requisição social dos aparelhos de controle e repressão do Estado, contribui 

para o entendimento do processo de institucionalização da profissão de Serviço Social, a qual passou a ser 
requerida socialmente a partir das necessidades do sistema capitalista de produção. 
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acumulação ilimitada de riqueza e a coesão social” (CARNOY, 1988, p. 42-44). Assim a sua crítica 

se voltava ao Estado regulador, pois o Estado mercantilista – o qual ele reivindicava – embora 

fizesse intervenções, estas se davam em favor do desenvolvimento do capital. De acordo com 

Carnoy (1988), Adam Smith evitou problematizar a estratificação da sociedade em classes, 

assim como outros autores do liberalismo clássico, como Jeremy Bentham e John Stuart Mill – 

filósofos do pensamento utilitarista – que defenderam a existência do Estado apenas para 

garantia da propriedade e da liberdade do mercado, o qual se encarregaria da maximização do 

bem-estar da coletividade. Este Estado liberal seria, então, controlado pela democracia 

representativa, tendo o eleitorado o poder de substituí-lo através do voto7. Para Mill, a 

desigualdade não era algo inerente ao capitalismo, mas acidental e passível de ser remediada 

por meio do esforço individual (CARNOY, 1988).  

Embora a formação do proletariado tenha agregado uma agente a mais no jogo das 

decisões políticas, o fato de a classe trabalhadora não ter contestado o Estado burguês se torna 

um “problema fundamental não somente para os utilitaristas, mas para os marxistas”, segundo 

Carnoy (1988, p. 48). Para Przeworski (1979 apud CARNOY, 1988), a classe trabalhadora foi 

forçada a associar-se com outros grupos sociais a fim de alcançar políticas reformistas, 

enquadrando-se ao sistema capitalista, ao invés de opor-se a ele. Assim, o pluralismo foi, na 

realidade, uma estratégia de contenção da insatisfação da classe trabalhadora, favorecendo a 

aceitação do modelo de democracia representativa8. Para Macpherson (1977 apud CARNOY, 

1988, p. 52), o “modelo pluralista faz da democracia um mecanismo para governos escolhidos 

e sancionados, não um tipo de sociedade ou uma série de fins morais”, retirando seu conteúdo 

moral clássico. 

Para Coutinho (1992, p. 74), 

 

a gênese do Estado reside na divisão da sociedade em classes, razão por que ele só 
existe quando e enquanto existir essa divisão (que decorre, por sua vez, das relações 
sociais de produção); e a função do Estado é precisamente a de conservar e reproduzir 
tal divisão, garantindo assim que os interesses comuns de uma classe particular, se 
imponham como o interesse geral da sociedade.  

 
7 Cabe ressaltar, que Mill não defendia o voto igualitário para todos, além de não confiar decisões políticas à massa 

trabalhadora. Para este pensador, o poder deveria estar sob o controle do segmento mais próspero da população, 
baseando-se o poder de voto na contribuição diferenciada dos indivíduos (Carnoy, 1988, p. 46-47). 
8 Carnoy (1988) demonstra como Joseph Schumpeter influenciou a teoria pluralista, uma vez que entendia que a 

democracia direta não [era] possível porque nem todos na sociedade [estariam] no mesmo estágio de 
desenvolvimento cultural. 
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Elementos das teorias clássicas de Estado estão presentes até os dias atuais, conduzindo 

reformas políticas e estratégias de controle social. Segundo Coutinho (1992, p. 74), Marx e 

Engels contribuíram enormemente ao “dessacralizarem” o Estado, “mostrando como a 

aparente autonomia e ‘superioridade’ dele encontram sua gênese e explicação nas 

contradições imanentes da sociedade como um todo”. 

 

4 ESTADO E SOCIEDADE: EMBATE, CONSENSO E IMBRICAMENTO 

 

O Estado, enquanto constructo histórico, mantém um movimento dialético em suas 

relações, pois conjuga interesses diversos, inclusive opostos. Segundo Pereira (2008, p. 146), 

“apesar de ele ser dotado de poder coercitivo e estar predominantemente a serviço das classes 

dominantes, pode também realizar ações protetoras, visando às classes subalternas, desde que 

pressionado para tanto, e no interesse de sua legitimação”. Assim, a fim de manter a ordem 

vigente e a sua legitimidade, o Estado incorpora interesses de todas as classes com que se 

relaciona, assumindo o caráter de poder público (PEREIRA, 2008). 

 

[...] Estudar o Estado é desnudar uma arena tensa e contraditória, na qual interesses 
e objetivos diversos se confrontam permanentemente. No contexto capitalista, fazem 
parte dessa arena tanto interesses dos representantes do capital, com vista a 
reproduzir e ampliar a rentabilidade econômica privada, quanto dos trabalhadores, 
com vista a compartilhar da riqueza acumulada e influir no bloco de poder. (PEREIRA, 
2008, p. 148). 

 

Refletindo sobre a construção histórica do Estado e o movimento contraditório que ele 

comporta, Pereira (2008) ratifica a contribuição de Iamamoto (2014) ao dizer que o Estado é 

relação de dominação e, também, um conjunto de instituições mediadoras e reguladoras dessa 

dominação, que agem tanto ideologicamente quanto coercitivamente. 

 

[...] Ao mesmo tempo em que a pessoa que governa perde privilégios particulares e 
deixa de falar em seu próprio nome para falar em nome do Estado, ela não se confunde 
com o governo, o qual significa um conjunto de pessoas jurídicas e órgãos que exercem 
o poder político, ou a dominação, numa determinada sociedade. (PEREIRA, 2008, p. 
149). 
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Segundo Pereira (2008), para entender o Estado, é preciso entender a sociedade e sua 

relação com ele. Para a autora, esta relação tem base em um processo histórico complexo mais 

bem compreendido se ancorado na teoria de Antonio Gramsci, que foi responsável por 

problematizar o conceito de sociedade civil9 dentro da teoria crítica marxista, de modo a não 

refutar, mas ampliá-la. 

 

[...] O conceito de “sociedade civil” é o meio privilegiado através do qual Gramsci 
enriquece, com novas determinações, a teoria marxista do Estado. [...] Gramsci não 
inverte nem nega as descobertas essenciais de Marx, mas “apenas” as enriquece, 
amplia e concretiza, no quadro de uma aceitação plena do método do materialismo 
histórico. (COUTINHO, 1992, p. 74). 

 

A formação do proletariado, a partir das revoluções de 1848, agrega novos interesses 

na arena política de decisões, acarretando diversas transformações nas relações sociais, como 

a organização partidária socialistas, a criação de sindicatos e entidades organizativas dos 

trabalhadores, reivindicação de direitos políticos e sociais, instauração do bloco de poder 

soviético e quebra do entendimento de sociedade civil reduzido à sociedade burguesa 

(PEREIRA, 2008). Esta conjuntura levou Gramsci a perceber as metamorfoses sociais que 

tornavam os mecanismos de dominação ainda mais sofisticados, utilizando-se de instrumentos 

que não se limitavam à mera coerção (PEREIRA, 2008). Segundo Coutinho (1992, p. 75), 

“[Gramsci] mostra como seu conceito de ‘sociedade civil’, sua concepção ampliada do Estado, 

parte precisamente do reconhecimento dessa socialização da política no capitalismo 

desenvolvido, dessa formação de sujeitos políticos coletivos de massa”. 

Enquanto na teoria marxiana, o Estado é visto de forma restrita como ente coercitivo a 

serviço da burguesia; para Gramsci, o Estado ganha novas determinações que extrapolam a 

coerção e visam a um consenso, uma vez que, em perspectiva ampliada, ele se vê obrigado a 

atender os interesses das classes não dominantes, sendo as políticas sociais resultados do 

reconhecimento da luta destas classes (PEREIRA, 2008). 

 

O Estado em sentido amplo, ‘com novas determinações’, comporta duas esferas 
principais: a sociedade política (que Gramsci também chama de ‘Estado em sentido 
estrito ou de Estado-coerção’), que é formada pelo conjunto de mecanismos através 

 
9 Pereira (2008) ressalta que o conceito de sociedade civil já havia sido utilizado por outros teóricos. Contudo, a 

concepção do termo, que representa o que se compreende atualmente sobre ele, foi forjado pelo teórico Antonio 
Gramsci. 
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dos quais a classe dominante detém o monopólio legal da repressão e da violência, e 
que se identifica com os aparelhos de coerção sob controle das burocracias executiva 
e policial-militar; e a sociedade civil, formada precisamente pelo conjunto de 
organizações responsáveis pela elaboração e/ou difusão das ideologias, 
compreendendo o sistema escolar, as Igrejas, os partidos políticos, os sindicatos, as 
organizações profissionais, a organização material da cultura (revistas, jornais, 
editoras, meios de comunicação de massa), etc. (COUTINHO, 1992, p. 75-76, grifos 
nossos). 

 

O Estado ampliado, portanto, reúne aspectos de negociação, consentimento e 

legitimação. Para Gramsci, a classe dominante buscará manter uma hegemonia, por meio da 

direção e do consenso, utilizando-se, para isso, desses aparelhos privados da base material de 

produção (COUTINHO, 1992). Assim, é preciso compreender que a sociedade civil, a partir de 

Gramsci, não está em oposição ao Estado ou fora dele, tampouco se confunde com o aparelho 

estatal, mas ganha uma “autonomia material” e integra um conjunto de instituições, 

organizações que para este teórico, configurarão os aparelhos privados de hegemonia, ou seja, 

“os organismos de participação política aos quais se adere voluntariamente (e, por isso, 

‘privados’) e que não se caracterizam pelo uso da repressão” (COUTINHO, 1992, p. 76 e 77). 

Com o auxílio da teoria gramsciana, torna-se compreensível o modo de ser e de se 

relacionar do Estado brasileiro. No Brasil, conforme Coutinho (1992, p. 121), não houve 

revolução democrática, mas mudanças graduais executadas “pelo alto”, demonstrando a forte 

hegemonia da classe dominante latifundiária, a mesma que veio a se transformar em classe 

capitalista agrária. O processo de desenvolvimento do Estado brasileiro em Estado capitalista 

não contou com a participação de movimentos sociais. 

 

[...] Ao invés de ser o resultado de movimentos populares, ou seja, de um processo 
dirigido por uma burguesia revolucionária que arrastasse consigo as massas 
camponesas e os trabalhadores urbanos, a transformação capitalista teve lugar graças 
ao acordo entre as frações das classes economicamente dominantes, com a exclusão 
das forças populares e a utilização permanente dos aparelhos repressivos e de 
intervenção econômica do Estado. (COUTINHO, 1992, p. 121). 

 

Essas reformas “pelo alto” ou pela “via prussiana”10 ou, ainda, que, segundo Gramsci, se 

identificam como “revoluções passivas” retratam o modo como o Estado brasileiro, 

usualmente, tem se antecipado aos enfrentamentos sociais, concedendo frações de 

 
10 Carlos Nelson Coutinho (1992) faz uma referência à conceito leniniano. 
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legitimidade aos interesses das classes subalternizadas, ao mesmo tempo que as mantém sob 

seu controle e marginalizadas do processo político decisório. Um exemplo brasileiro clássico 

deste processo de antecipação à reivindicação social foi a legitimação dos direitos trabalhistas 

na Era Vargas11, ainda que restrita a alguns segmentos da classe trabalhadora apenas.  Segundo 

Coutinho (1992), o “populismo” varguista pode ser entendido como uma modalidade de 

legitimação carismática que visava a incorporar, de modo subalternizado e fragmentado, os 

interesses da classe trabalhadora. 

 

[...] Um processo de revolução passiva, ao contrário de uma revolução popular, 
realizada a partir “de baixo”, jacobina, implica sempre a presença de dois momentos: 
o da “restauração” (na medida em que é uma reação à possibilidade de uma 
transformação efetiva e radical “de baixo para cima”) e o de “renovação” (na medida 
em que muitas demandas populares são assimiladas e postas em prática pelas velhas 
camadas dominantes). (COUTINHO, 1992, p. 122). 

 

Para Coutinho (1992, p. 126), as classes dominantes brasileiras delegaram ao Estado-

coerção, a função de dominação política do Estado, a quem coube controlar e/ou reprimir as 

classes subalternizadas, obtendo-se, para isso, a legitimidade para o estabelecimento de um 

consenso mínimo entre as classes por meio de “processos de transição ‘pelo alto’”. As 

transformações mais profundas na conjuntura brasileira, como o processo de reabertura 

democrática vivida a partir da década de 198012, podem ser elucidadas ao se analisar o 

desmantelamento das bases de consenso do governo ditatorial, onde a classe média e 

segmentos da classe burguesa monopolista deixam de prestar o seu apoio ao regime militar 

que passa a sofrer uma crise de legitimidade. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As medidas interventivas do Estado, no sentido de atender às necessidades das classes 

subalternizadas, podem ser consideradas recursos paliativos, embora não se desconsidere o 

fato de que também comportam o resultado de lutas e reivindicações, posto que, para o alcance 

da hegemonia, faz-se necessário o consenso. Entretanto, é preciso ressaltar que estas 

 
11 A Era Vargas compreende os anos do governo federal brasileiro presidido, ininterruptamente, por Getúlio 

Vargas, período que durou de 1930 a 1945. 
12 No período de 1964 a 1985, o Brasil foi governado em regime ditatorial militar. 
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mudanças “pelo alto”, ao se anteciparem ao embate direto entre classes, demonstram não 

serem capazes de modificar a lógica da exploração capitalista, uma vez que atuam em favor de 

sua manutenção.  

O resgate da doutrina clássica permite o entendimento acerca da construção dessa face 

do Estado – austero, soberano e imparcial – que trabalha em prol do bem comum. Por sua vez, 

a perspectiva gramsciana contribui na compreensão do contexto sócio-histórico que envolve 

Estado e sociedade civil, de seu movimento histórico-dialético, além do reconhecimento da 

existência de assimetrias de poder nessas relações, bem como da presença de diversos 

interesses antagônicos que, muitas vezes, desencadeiam processos de luta e caracterizam a 

sociedade civil como um espaço de coerção e consenso. 

 A permissividade do Estado diante do cenário brasileiro de desigualdades, paradoxo de 

seu objetivo constitucional, apenas confirma seu caráter de constructo histórico social e 

relacional, predominantemente, a serviço de uma classe dominante, e que absorve as 

demandas dos subalternizados para fins de manter o consenso mínimo da sua base, com vistas 

a sua conservação. 

Contudo, apesar da conjuntura amplamente desfavorável, o movimento das lutas 

sociais, embora tenham assumido caráter defensivo em prol do mínimo de condições de 

existência, ainda é capaz de marcar a presença no cenário social e político, sendo indicador da 

permanência do enfrentamento das desigualdades. Assim, mesmo que, por hora, estejam 

reduzidas à manutenção do consenso por meio de transições “pelo alto”, é preciso reconhecer 

que as lutas sociais existem e resistem, vislumbrando um caminho concreto de possibilidades 

para a transformação da realidade. 
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