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RESUMO  

 

Neste artigo, pretende-se identificar alguns aspectos relevantes para a compreensão do papel 

do Estado, fundamentando-se em obras de Marx. Dentre esses aspectos, sobressai o interesse 

em entender como o formato de Estado contribuiu e contribui para a definição de práticas de 

limitação e controle político, social e educacional. Os apontamentos realizados neste artigo 

estão fundamentados nas obras de Marx intituladas “Os despossuídos: debates sobre a lei 

referente ao furto de madeira”; “As lutas de classes na França de 1848 a 1850”; “O 18 de 

Brumário de Luís Bonaparte”; “ A guerra civil na França” e “O capital: crítica da economia 

política”. As reflexões elaboradas por Marx sobre o Estado foram desenvolvidas no decorrer 

de toda a sua trajetória acadêmica e militante. Marx acabou por modificar a definição de 

Estado ao trazê-la para o âmbito do processo histórico efetivo e, dessa maneira, acabou por 

conceituar Estado como elemento histórico, coligado à existência de classes sociais. O Estado, 

embora se apresente como universal, reduz-se a uma parcialidade travestida de 

universalidade, quando uma generalização do interesse dominante deverá assumir a forma de 

ser de todos. Longe de expressar a efetiva universalização, o Estado, para Marx, expressou à 

generalização dos interesses dominantes. Tal situação pode ser entendida como uma 

apropriação do Estado por parte da sociedade civil burguesa, a qual, percebida como o 

conjunto das relações econômicas, isto é, das relações sociais de exploração, se apropria do 

Estado em detrimento do fato de que este é indissociável das relações sociais de produção. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Escrever sobre as obras de Marx não é uma tarefa fácil, afinal a trajetória intelectual 

deste pensador é estabelecida por meio de continuidades e de rupturas, na medida em que este 

não só faz uma análise crítica dos acontecimentos do seu tempo, como também participa 

ativamente desses processos. Acredita-se que os processos analisados e vivenciados por Marx 

lhe permitiram analisar sistematicamente a sociedade capitalista em seus diversos aspectos, 

dentre os quais, o papel do Estado. Porém, sabe-se que o debate em relação ao conceito 

Estado é polêmico, afinal discute-se sobre a existência, ou não, de uma teoria marxiana ou 

marxista do Estado.  

Parte-se, neste estudo, do pressuposto de que, embora as obras de Marx não tenham 

como objetivo específico caracterizar o Estado, “[...] a análise marxista do capitalismo seria 

ininteligível, se Marx não tivesse elaborado, também e necessariamente, uma compreensão 

dialética do Estado.” (IANNI, 1992, p. 10). Identifica-se, também, que Marx apanha as 

dimensões políticas e econômicas do Estado ao compreender o Estado burguês como uma 

expressão essencial das relações de produção específicas do capitalismo (IANNI, 1992). 

Sabe-se que, a fim de aplicar as ações desejadas, o Estado interpela ações das mais distintas 

naturezas, desde alterações no campo educacional até mesmo o uso exacerbado da violência.  

Neste artigo, pretende-se identificar alguns aspectos relevantes para a compreensão do 

papel do Estado, fundamentando-se em obras de Marx. Dentre esses aspectos, sobressai o 

interesse em entender como o formato de Estado contribuiu e contribui para a definição de 

práticas de limitação e controle político, social e educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1 APONTAMENTOS TEÓRICOS E HISTÓRICOS SOBRE O ESTADO, NAS OBRAS 

DE MARX. 

 

 

As primeiras reflexões de Marx sobre Estado foram elaboradas no formato de artigos 

originalmente publicados na Gazeta Renana
2
, em meados do século XIX, as quais versavam 

acerca do debate realizado pela Dieta Renana sobre o roubo de lenha no Vale do Mozela 

(Vale do Reno).  

Em meados do século XIX, na região da Renânia, precisamente na cidade de Colônia, 

foi criada, pela Dieta Renana, uma legislação para condenar os camponeses, trabalhadores, 

que coletavam lenha no Vale do Mozela. É importante salientar que coletar madeira nas 

florestas, matas ou bosques naturais era considerado direito consuetudinário e a propriedade 

era considerada um direito natural. À época, as propriedades eram híbridas e incertas e havia a 

subordinação do direito de propriedade ao direito de viver. Marx, naquele momento, se 

apropriava da perspectiva de Estado hegeliana segundo a qual o Estado é considerado Razão 

suprema, cabendo-lhe, dessa maneira, representar os interesses universais. Sendo assim, 

Marx, 

 
[...] aderia à filosofia hegeliana de Direito e Estado, apesar de que não o fazia ao 

modo dos discípulos ortodoxos de Hegel, que louvavam o Estado prussiano como o 

ideal. Ao contrário, ele comparava o Estado prussiano com o Estado ideal que 

resultava da hipótese filosófica de Hegel. (MEHRING, 2013, p. 55)  

 

Marx compreendia o Estado “como um grande organismo, no qual deveriam realizar-

se a liberdade legal, moral e política, na qual o cidadão, seu súdito, obedecia às leis do Estado 

apenas como leis naturais de sua própria razão, da razão humana” (MEHRING, 2013, p. 55-

56). Por essa razão, acusou em seus artigos que o Estado legislava a favor dos próprios 

legisladores. A Dieta Renana, ao legislar em causa própria, ou seja, em defesa dos 

proprietários florestais – que constituíam a maioria dos deputados da própria Dieta –, 

proprietários da vegetação, em nome do direito moderno, com respaldo estatal, proibiria a 

coleta de madeira àqueles que não eram os próprios proprietários da propriedade ou que não 

tinham a permissão desses. 
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Sua descrição das vilanias cometidas pelos proprietários de terras e a maneira como 

esmagavam a lógica e a razão, a lei e a justiça, e em última instância os interesses do 

Estado, para satisfazer os seus próprios interesses particulares à custa dos pobres e 

dos despossuídos revela a raiva violenta contra a injustiça que o motiva (Idem, p. 

55). 

 

A ideia do direito universal, ou mesmo consuetudinário, passou a ser assim, 

materialmente criticada em face da compreensão de que o caráter universalista do projeto de 

modernidade não atendia mais ao universal e sim ao particular e o valor da madeira não 

usada, compreendida como mercadoria, seria usado com fins lucrativos. A prática de coletar 

madeira, madeira caída ou as árvores mortas, madeira morta, tornou-se, então, um crime e tal 

designação permitia legalizar juridicamente esse ato como um roubo ou um furto, com o aval 

do Estado Prussiano, uma nova fonte de valor na propriedade e do proprietário privado. Sendo 

crime passou a ter penalidade, os proprietários deveriam ser indenizados e caso não pagassem, 

a pessoa se tornaria “propriedade” por certo período do proprietário florestal 

(restabelecimento das práticas de servidão), pois a pena insidia sobre dias de trabalho do 

condenado ao fiscal/guarda florestal ou ao proprietário que havia sido lesado. Através da “Lei 

contra o furto da madeira” o Estado passou a atuar como mediador do processo, antes 

estabelecido pelo direito consuetudinário e não como crime.  

A partir do momento em que o interesse privado, sacramentado no direito burguês de 

propriedade (proprietários florestais), passou a ser considerado lei, evidenciou-se o grande 

interesse na cobrança da lei, a qual passou a proteger apenas os possuidores de terra. Aos 

despossuídos foi retirado o direito de posse e uso terra e de certos recursos naturais. A ação, 

inicialmente privada, passou a ser de ordem pública, e, dessa maneira, a “Lei contra o furto da 

madeira” complexificou a sociedade local, estabelecendo o direito privado (cercamentos), 

garantindo o uso privado a partir da atuação do Estado e de seus agentes, expropriando o 

camponês e privatizando as ações do Estado.  

Na obra “As lutas de classe na França”, coleção de artigos publicados por Marx em “A 

Nova Gazeta Renana Revista”, reunida em forma de livro por Engels em 1895, Marx analisou 

a Revolução de 1848. Iniciada com um levante popular, essa revolução derrubou a monarquia 

burguesa de Luís Filipe, estabeleceu a Segunda República Francesa e criou “[...] um novo 

traje de baile para a velha sociedade burguesa” (MARX, 2012, p. 50). 



 

 
 

O poder exclusivo da monarquia com apoio de pequena parte da burguesia (grande 

capital financeiro) foi substituído por uma república em que vários setores da burguesia 

participavam do poder, evidenciando a disputa pela direção do Estado. Marx analisou os 

episódios da luta de classes considerando como cada forma de poder, cada partido político 

representou, de forma direta ou indireta, os interesses e as opções de uma determinada classe 

social.  

A Revolução de Fevereiro de 1848 pode ser considerada uma Revolução 

“consensual”, afinal a maioria da população francesa desejava o fim da monarquia. Como 

afirmou Marx: “a república não encontrou resistência, nem de fora, nem de dentro. Sua tarefa 

deixou de ser a de conferir um formato revolucionário ao mundo e passou a ser tão somente a 

de adaptar-se às relações e condições da sociedade burguesa” (Idem, ibidem). Assim, essa 

revolução passou a falsa impressão de igualdade no poder.  

Para Marx: “em lugar das poucas facções da burguesia, de repente todas as classes da 

sociedade francesa foram lançadas para dentro da esfera do poder político” (Idem, p. 44). 

Desta maneira, “o proletariado parisiense, que via a República como sua criação, 

naturalmente aclamou cada ato do governo que lhe facilitasse alcançar um lugar na sociedade 

burguesa” (Idem, p. 50). Contudo, não houve espaços para todos e Marx interpretou as ações 

diretivas, assumidas pela burguesia como estratégia para dividir a classe trabalhadora e 

perpetuar-se na direção do Estado. 

Manobras do governo provisório colocaram camponeses (maioria do povo francês) 

contra proletários, principalmente a partir da criação de novos impostos. Para o agricultor 

francês, a república passou ser, a partir daquele momento, “o imposto dos 45 cêntimos, e ele 

vislumbrou, no proletariado parisiense, o esbanjador que se enriquecia mais às suas custas” 

(Idem, p. 54). 

Através dessas ações, consolidou-se o regime republicano burguês e eliminou, por 

meio de suas próprias ações e da falsa rivalidade camponês/proletário, a disputa desses 

agrupamentos pelo poder estatal.   

 
A Revolução de Fevereiro expulsara o exército de Paris. A Guarda Nacional, isto é, 

a burguesia em seus diversos matizes, constituía a única força presente. Além disso, 

fora obrigada, ainda que depois da mais tenaz resistência, alegando centenas de 



 

 
 

impedimentos diferentes, a abrir gradativa e fracionadamente suas fileiras e a 

permitir o ingresso de proletários armados (Idem, p. 55). 

 

 

A fim de eliminar toda e qualquer influência do proletariado francês, um novo conflito 

foi estimulado, mas desta vez, a solução foi “contrapor uma parcela dos proletários à outra” 

(Idem, ibidem), ou seja, proletariado contra o lumpemproletariado. O proletariado acreditava 

equivocadamente na Guarda Móvel, recrutada principalmente dentre o lumpemproletariado. 

Paralelamente à Guarda Móvel, milhares de trabalhadores postos na rua pela crise e pela 

revolução foram alistados nos chamados Ateliês Nacionais, que eram fábricas nacionais que 

deram emprego a uma gama de trabalhadores.  

O governo republicano demonstrava, a cada dia, seus reais interesses e a partir de uma 

nova composição ministerial passou a defender o fechamento dos Ateliês Nacionais. Para 

Marx, “não restou alternativa aos trabalhadores: ou morriam de fome ou partiam para a briga” 

(Idem, p. 62). Em junho de 1848, os trabalhadores saíram às ruas, construíram barricadas e 

empunharam armas para enfrentar o Estado burguês. Na tentativa de combater o proletariado, 

o general Cavaignac foi convocado para ir até Paris e utilizar sua experiência contra o 

proletariado francês, fuzilando em massa os revolucionários insurgentes e estraçalhando o 

corpo do proletariado. 

As jornadas de junho de 1848 garantiram à Assembleia Constituinte se tornar 

representante exclusiva do republicanismo burguês e o Estado se manteve a serviço de 

eliminar socialistas e democratas. 

Contradições abateram a França, o que garantiu a restauração monarquista num 

momento em que a disputa pela direção do Estado estivera em aberto. Luis Bonaparte, em 

dezembro de 1848, tornou-se presidente da república com o apoio de facções monarquistas da 

burguesia. Nesse contexto, a Assembleia Nacional Legislativa foi o último refúgio do partido 

dos republicanos burgueses, a qual, em manifesta agitação eleitoral, colocou em confronto o 

Partido da Ordem (orleanistas e legitimistas) e o Partido Social Democrata (republicanos). 

Esse cenário contribuiu para vitória do Partido da Ordem, que teve coesão e unidade para 

chegar ao poder, porém, havia diferenças de ideais entre os membros do partido, afinal, como 

já evidenciado, a burguesia não era um bloco monolítico e homogêneo. 



 

 
 

De junho de 1849 a março de 1850, inúmeros processos sucederam: Bonaparte 

governou, apesar das acusações de seus opositores; houve tentativa de insurreição parlamentar 

por parte da Montanha e insurreição dos pequenos burgueses democráticos, encerrando assim, 

o primeiro período da vida da República Constitucional, prólogo preenchido pela polêmica 

entre Partido da Ordem e Montanha (jacobinismo), burguesia e pequena burguesia, que em 

vão resistiram ao estabelecimento da república dos burgueses, em favor da qual ela havia 

conspirado contra o proletariado em junho de 1848. Mais tarde, a Assembleia Nacional foi 

dizimada pela aplicação de leis repressivas, ocasionando o fim do segundo período de 

existência da república constitucional. 

Em outubro de 1849, a Assembleia voltou a se reunir, porém sua fisionomia estava 

diferente, dada a evidência de desconfianças públicas entre legitimistas, orleanistas e 

bonapartistas. Bonaparte rompeu com a Assembleia Nacional e assim a república, desde o 

primeiro dia de sua constituição, não derrubou, mas reforçou a aristocracia financeira. Para 

Marx “Na França, o pequeno burguês fez aquilo que o burguês industrial deveria fazer, o 

trabalhador o que o pequeno burguês deveria fazer, mas quem cumpre a tarefa do trabalhador? 

Ninguém” (2012, p. 125). Em outras palavras, o proletariado deveria ser empurrado a assumir 

a liderança do país. A revolução teve aí o seu começo. Constatou-se que a exploração do 

camponês se distinguiu apenas pela forma se comparada à exploração do proletariado 

industrial, haja vista que o explorador permaneceu o mesmo: o capital. O título de 

propriedade é o que hipnotizava o camponês (Idem, p. 132). 

Bonaparte, desprezado por seus inimigos e humilhado por seus supostos amigos, 

vislumbrou um único caminho: a revolta, mas naquele momento “o proletariado não se deixou 

levar a nenhuma revolta por provocações, porque ele próprio estava na eminência de fazer 

uma revolução” (Idem, p. 140). 

Em março de 1850, as diversas facções da maioria estiveram novamente unidas entre 

si e com Bonaparte, pois insurgentes de junho passaram a ocupar cargos importantes. A 

resposta de Bonaparte foi a nomeação de homens de sua confiança e ataque ao socialismo. 

Afirmavam, à época, que “se a sociedade não destruir o socialismo, o socialismo destruirá a 

sociedade” (Idem, p. 142). Foram, então, instituídas barricadas da ordem motivadas pela 

religião e pela família e a burguesia, mais uma vez, unificou-se e utilizou-se do aparato estatal 



 

 
 

contra a classe trabalhadora. Contudo, o sufrágio universal deixou de ser dominação burguesa 

quando os insurgentes de junho foram eleitos e as facções coligadas da burguesia admitiram 

francamente: “nossa ditadura subsistiu até agora pela vontade popular, de agora em diante, ela 

precisa ser consolidada contra a vontade popular” (Idem, p. 144). 

Diante de derrotas eleitorais, o Partido da Ordem respondeu com a Lei Eleitoral, 

revogando o sufrágio universal (masculino e etário). Após a morte da Luís Filipe, disputas 

entre legitimistas e orleanistas passaram a acelerar o debate entre as facções da burguesia. 

 Pode-se afirmar que esse processo citado e fundamentado na obra de Marx foi o 

primeiro grande enfrentamento entre as duas classes da sociedade capitalista moderna: 

burguesia contra proletariado. Noutras palavras, foi a primeira grande revolta que não colocou 

em pauta apenas a mudança da ordem do regime do Estado nacional (tirar a monarquia e 

colocar a república), mas também a ordem burguesa. Esses novos levantes de massa que 

colocaram em questão o poder e a ordem burguesa objetivavam não apenas mudar a forma do 

Estado, mas derrubar a sociedade burguesa. 

Engels, em 1895, ano da publicação dos artigos compilados, afirmou que essa “foi a 

primeira tentativa feita por Marx de explicar, com a ajuda de sua concepção materialista, uma 

quadra da história contemporânea a partir da situação econômica dada” (2012, p. 9) e reiterou:  

 
O método materialista [...] terá de se restringir a derivar os conflitos políticos de 

embates de interesses das classes sociais e frações das classes resultantes do 

desenvolvimento econômico, as quais podem ser encontradas na realidade, e a 

provar que os diversos partidos políticos individuais são a expressão, mais ou menos 

adequada, destas mesmas classes ou frações de classes (Idem, p. 10). 

 

Visto pelo prisma democrático, todo esse processo tratava da simples luta entre 

republicanos e monarquistas, contudo, um exame mais detido da situação e dos partidos faz 

desaparecer essa aparência superficial e evidencia a luta de classes e a fisionomia peculiar 

desse período (MARX, 2011). 

Na obra “O 18 de Brumário de Luís Bonaparte”, Marx analisou o golpe de Estado que 

Luís Bonaparte, diante do processo de crise do Estado burguês, desferiu na França em 02 de 

dezembro de 1851. Esse processo é visto como uma paródia da revolução de 1789. Como 

afirmou Marx: “a Revolução de 1848 não descobriu nada melhor para fazer do que parodiar, 



 

 
 

de um lado, o ano de 1789 e, de outro, a tradição revolucionária de 1793-1795” (2011b, p. 

26). 

A sociedade francesa, durante os anos de 1848 a 1851, recuperou as lições e 

experiências que deveriam ter precedido a Revolução de Fevereiro, porém, todo um povo se 

viu, de repente, arremessado de volta a uma época extinta, por essa razão é que para Marx, os 

franceses, enquanto faziam a revolução, não conseguiam deixar de pensar em Napoleão, 

contudo, já em 2 de dezembro do ano de 1851, perceberam que tinham apenas o Napoleão 

caricaturado em atitude condizente com meados do século XIX.  

Hegel afirmou que “todos os grandes fatos e todos os grandes personagens da história 

mundial são encenados duas vezes. A primeira como tragédia, a segunda como farsa” (Idem, 

p. 25). No período renascentista (séculos XIV, XV e XVI), como exemplo, quando a 

burguesia mirou o seu “olhar” para atitudes do passado, não reproduziu tal realidade em seu 

período histórico, afinal o mundo rural possuía muito mais identidade com o mundo antigo do 

que com o mundo burguês que se precipitava. Assim, pode-se dizer que a burguesia se 

referendou em práticas do passado para se legitimar, mas também percebeu nas sociedades 

antigas, principalmente na Grécia Antiga, uma sociedade desigual, regulada por leis e pela 

política. É nesse sentido que se afirma que novas relações foram estabelecidas, porém com 

roupagens do passado.  No século XIX, Luís Bonaparte, mesmo com a roupagem de seu tio, 

não era Napoleão Bonaparte, a França não era a mesma do século anterior e inúmeras 

experiências já haviam sido vivenciadas pelo povo francês. Contudo, a história repetiu-se de 

forma diferenciada. 

Para Coutinho (1994), ao analisar o Estado francês a partir da análise histórica do 

momento, Marx defendeu o argumento de que compreender o Estado em sua totalidade 

implica:  

 
[...] a introdução de novas determinações não apenas na esfera econômica 

(articulação hierarquizada de diferentes modos de produção) e na social 

(complexificação da estrutura e dos conflitos de classe), mas também na esfera do 

político (novas características do fenômeno estatal e maior especificação de seu 

papel na reprodução global das relações de produção) (1994, p. 15-16). 

 

 



 

 
 

O Estado francês, à época do golpe de Luis Bonaparte, compreendido como síntese de 

múltiplas determinações, pode ser entendido como produto do conjunto da luta de classes 

(entre classes sociais e divergências no interior das próprias classes) vigentes na França. 

Como já afirmado, não há classes sociais estáticas, monolíticas e homogêneas. Para tanto, são 

observadas em suas recíprocas influências, as repercussões das crises econômicas vivenciadas 

no período, o significado do governo bonapartista e a questão da autonomia do Estado em 

relação à sociedade. 

As novas determinações e a complexificação da estrutura social favoreceu à Marx 

desenvolver em sua obra, com base no exemplo francês, “o estudo do papel da luta de classes 

como força motriz da história e evidencia o caráter contraditório e limitado da democracia 

burguesa” (2011b, p. 7). No entanto, este autor foi além, propondo pela primeira vez “a tese 

de que o proletariado não deve assumir o velho aparato estatal, mas desmantelá-lo” (Idem, 

ibidem). Em outras palavras, Marx não se interessava mais pela democracia formal burguesa, 

nem pelo Estado regulando as contradições, mas pela tomada direta do poder, o que foi 

experimentado posteriormente na Comuna de Paris. 

Pode-se verificar, assim, que ao se deter sobre a situação concreta da França, Marx se 

desfaz da percepção do Estado abstrato e volta as suas preocupações para o movimento dos 

segmentos representados nos diversos partidos, os quais representavam interesses concretos 

em conflito na sociedade francesa. A burguesia, nesse contexto, não era um bloco 

homogêneo, pelo contrário, as fissuras e as contradições dessa classe é que permitiu a tomada 

de poder pelo Bonaparte sobrinho enquanto setores sociais disputavam o projeto nacional, o 

formato de Estado e a sua legitimidade. A tal fato Marx denominou disputa pela supremacia e 

dominação de classe (Idem, p. 8). Para Marx, o que unificava parte da burguesia era a defesa 

da ordem social. A unidade entre estes setores foi denominada Partido da Ordem, resultado de 

arranjos e composições do Parlamento, que reunia representantes da ordem mundial burguesa 

contra todas as demais classes. Esses setores rivalizavam através de suas divergências dentro 

do Parlamento, porém, fora da arena parlamentar, tornavam-se o partido da ordem social. O 

que mantinha tais facções separadas não eram os princípios, mas as condições materiais de 

existência e dois tipos diferentes de propriedade (capital e propriedade fundiária) (Idem, p. 

60). Sobre as diferentes formas de propriedade, Marx afirmou que: 



 

 
 

 
[...] sob as condições sociais de existência se eleva toda uma superestrutura de 

sentimentos, ilusões, modos de pensar e visões de vida distintos e configurados de 

modo peculiar. Toda a classe os cria e molda a partir do seu fundamento material e a 

partir das relações sociais correspondentes. Assim como na vida privada se costuma 

diferenciar entre o que uma pessoa pensa e diz de si mesma e o que ela realmente é e 

faz, nas lutas históricas deve-se diferenciar tanto mais as fraseologias e ilusões 

nutridas pelos partidos do seu verdadeiro organismo e dos seus reais interesses, 

deve-se diferenciar as suas concepções da sua realidade (Idem, p.61). 

 

No contexto do golpe de 1851, Napoleão fez o papel de representante de classe, 

soldando um bloco em construção, o bloco burguês. Nessa função, primeiramente, expulsa o 

proletariado da aliança política e o substitui pelo lumpemproletariado (massa indefinida, 

desestruturada e jogada de um lado para outro que apoiaria incondicionalmente Bonaparte). 

Em seguida, instaura o estado de sítio, suspendendo o estado de direito e, logo após, expulsa a 

pequena burguesia da aliança política. 

Compreende-se que Marx, na obra “O 18 de Brumário de Luís Bonaparte”, não relata 

apenas a disputa parlamentar, mas a disputa por uma concepção de Estado que põe em 

evidente disputa por espaço político legitimistas, orleanistas, burguesia financeira, industrial, 

Montanha, camponeses, lumpemproletariado. Tudo o que a burguesia fez para acabar com a 

influência do proletariado foi usada contra ela por Bonaparte.  

A obra “O 18 de Brumário de Luís Bonaparte”, representou a confirmação do 

marxismo como instrumento científico de análise social e uma superação da historiografia 

liberal que, ignorando a determinação dos conflitos sociais pelos interesses de classes, 

concentrava-se na ação de indivíduos ou pequenos grupos para compreender as 

transformações da cena política.  

Em A Guerra Civil na França, Marx exemplifica a reação violenta da burguesia 

francesa aos revolucionários de 1871: 

 
No mesmo passo que o progresso da moderna indústria desenvolvia, ampliava e 

intensificava o antagonismo de classe entre o capital e o trabalho, o poder do Estado 

foi assumindo cada vez mais o caráter de poder nacional do capital sobre o trabalho, 

de uma força pública organizada para a escravização social, de uma máquina do 

despotismo de classe. Após toda revolução que marca uma fase progressiva na luta 

de classes, o caráter puramente repressivo do poder do Estado revela-se com uma 

nitidez cada vez maior (2011a, p. 55). 

  



 

 
 

Na medida em que a violência explícita esgota suas possibilidades de atuação, os 

sujeitos donatários do capital recorrem à ação sistemática do Estado exigindo um novo 

ordenamento das relações de propriedade capaz de reproduzi-lo e ampliá-lo socialmente. 

Respondendo a essa demanda, as operações jurídicas e políticas orquestradas pelos sujeitos 

dirigentes do Estado respondem, essencialmente, pela necessidade do capital de sistematizar, 

organizar e legitimar aquilo que a coerção direta e a violência aberta não são capazes de 

garantir duradouramente. Percebe-se, assim, a necessidade de articulação do capital ao 

aparato jurídico-político do Estado com o intuito de mediar em seu interior os agentes 

relacionados à formação e à apropriação da mais-valia.  

Em A Guerra Civil na França, Marx identificou que a contrapartida do movimento 

social burguês seria a construção de um novo projeto a ser testado na Comuna de Paris 

(1871), um movimento popular que levou ao poder a classe trabalhadora francesa na 

prefeitura de Paris. Como vimos, em “O 18 de Brumário de Luís Bonaparte”, o autor propõe, 

pela primeira vez, “a tese de que o proletariado não deve assumir o velho aparato estatal, mas 

desmantelá-lo” (2011b, p. 7).  

A Comuna de Paris se configurou como a negação da política, da democracia formal e 

do Estado burguês e a ação que o proletariado construiu se contrapôs ao projeto estrutural de 

organização jurídico-política da sociabilidade burguesa. Para Marx, o verdadeiro segredo da 

Comuna “era essencialmente um governo da classe operária, o produto da luta da classe 

produtora contra a classe apropriadora, a forma política enfim descoberta para se levar a efeito 

a emancipação econômica do trabalho” (2011a, p. 59). 

Porém, como sabemos, a Comuna de Paris durou pouco, o que se devem, de acordo 

com a tese marxista, ao fato de que um dos erros dos communards foi a não abolição do 

Estado e a não estatização dos bancos. À época, esses communards não expropriaram o Banco 

da França porque setores que encabeçavam a luta não tinham como objetivo expropriar a 

propriedade privada. Alega-se que uma das razões para o massacre da Comuna de Paris fora a 

não aplicação suficiente da violência revolucionária e a nova unidade de forças da burguesia 

francesa, ajudada por antigas inimigas como a Prússia, contribuiu para a destruição da 

Comuna. 



 

 
 

De forma sucinta, pode-se perceber, a partir das reflexões mencionadas até o 

momento, que, para Marx, o Estado é entendido em sentido amplo como aquilo que  envolve 

aspectos múltiplos das relações estabelecidas entre os mais diferentes agentes sociais e o 

poder é exercido não apenas no interior da sociedade política, mas também no âmbito das 

mais variadas organizações e corporações da sociedade civil. Essas organizações disputam a 

formatação do Estado e o poder do mesmo o que permite perceber, também, o predomínio de 

interesses privados nas ações provocadas pelo Estado e por seus agentes, privatizando assim 

as ações estatais.  

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como vimos até aqui, as reflexões elaboradas por Marx sobre o Estado foram 

desenvolvidas no decorrer de toda a sua trajetória acadêmica e militante. Diferentemente de 

Hegel, Marx modificou a definição de Estado ao trazê-la para o âmbito do processo histórico 

efetivo e, dessa maneira, acaba por conceituar Estado como elemento histórico, coligado à 

existência de classes sociais.  

De acordo com Fontes (2010, p. 130), o Estado, embora se apresente como universal, 

“reduz-se a uma parcialidade travestida de universalidade, quando uma generalização do 

interesse dominante deverá assumir a forma de ser de todos”. Longe de expressar a efetiva 

universalização, o Estado, para Marx, expressou à generalização dos interesses dominantes. 

Tal situação pode ser entendida à luz do que Fontes (2010) considera uma apropriação do 

Estado por parte da sociedade civil burguesa, a qual, percebida como o conjunto das relações 

econômicas, isto é, das relações sociais de exploração, se apropria do Estado em detrimento 

do fato de que este é indissociável das relações sociais de produção. Ou seja, seu papel é, 

exatamente, o de assegurá-las. Por isso, para Fontes, precisa se apresentar sob a forma de 

“bem comum”: 

 
[...] cada nova classe que passa a ocupar o posto da que dominou antes dela se vê 

obrigada, para poder levar adiante os fins que persegue, a apresentar seu próprio 

interesse como o interesse comum de todos os membros da sociedade, quer dizer, 

expressando-o em termos ideais, imprimindo a suas ideias uma formulação 



 

 
 

generalizante, apresentando suas ideias como as únicas racionais e dotadas de 

vigência absoluta. (MARX in FONTES, 2010, p. 131) 

 
 
 A sociedade civil, composta por corporações, partidos e outras formas organizativas, 

pode ser definida como o núcleo dinâmico da sociabilidade capitalista, ou seja, a sociedade 

civil é o núcleo vivo no qual ocorrem as lutas de classes, cujas relações devem ser reguladas 

pelo Estado. Nos debates e nas ações da sociedade civil, a cooperação e a adesão são 

voluntárias e a disputa entre as frações, para Marx, é denominada disputa por supremacia e se 

dá em torno da direção do Estado. Já o controle de sua direção é a tentativa de consolidar um 

projeto de nação. 

 Segundo Silva (1999, p. 3), Marx observou que a república parlamentar burguesa pode 

ser caracterizada como a expressão privilegiada da dominação de uma classe. 

Contraditoriamente, foi este caráter completamente desenvolvido de dominação que criou um 

espaço público de discussão no qual outras classes expressem a sua própria política.  
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