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RESUMO 

Este trabalho de cunho teórico visa desenvolver uma discussão sobre a 

neutralidade do Estado no que tange às ações que poderiam contribuir com uma sociedade 

igualitária nos moldes do pensamento marxista. 
 

Este estudo pretende analisar a evolução histórica das teorias sobre 

qual seria o comportamento ideal do Estado frente às formas de produção, acumulação e 

apropriação de riquezas, a partir do laissez-faire defendido pelas correntes de pensamento 

de economistas clássicos, cuja base teórica é permeada a partir de Adam Smith. Dá-se 

ênfase à crítica marxista aos preceitos do livre mercado à falácia do Estado neutro quer sob 

o ponto de vista dos benefícios que a “natural” competitividade proporcionaria aos 

indivíduos no sentido da acumulação individual, quer sob a ótica da evolução da riqueza 

das nações.  
 

Pressupostos keynesianos e kaleckianos quanto ao intervencionismo do 

Estado para a regulação e ampliação da demanda agregada na direção do pleno emprego 

também estão inseridos neste trabalho. Aspectos comuns e conflitantes de suas teorias 

merecem uma sucinta análise. A perspectiva do retorno ao liberalismo a partir do 

pensamento de Hayek complementou a análise. 
 

A polarização social com a revolta do proletariado insere no sistema 

capitalista o Welfare State criando nas classes proletárias um sentido de proteção do 

aparelho estatal. 
 

Ao final, o escopo teórico deste trabalho evidencia que as ações de 

Estado não são neutras. Essas ações de alguma forma premiam uma classe em detrimento 

das demais. O poder oligárquico, representado no aparelho estatal determina a ideologia 

dominante e a medida dos benefícios. Esse quadro independe de regimes políticos. 



ABSTRACT 
 

This theoretical paper seeks to discuss the state neutrality regarding 

actions that could lead to an equalitarian society such as those in Marxian though. 
 

This paper also discuss the historical evolution of theories of socially 

optimal state intervention in the means of production, accumulation e wealth appropriation 

processes, from the laissez-faire proposed by the first classical economists, whose main 

theoretical base is the work of Adam Smith.  The Marxian critics to the precepts of free 

market e to the fallacy of Neutral State is strongly stressed, both in respect to the alleged 

benefits of “natural” competition for individuals regarding individual accumulation and in 

respect to the wealth of nations evolution. 
 

Keynesian and kaleckian assumptions regarding state interventionism 

seeking regulation and enhancement of aggregate demand towards full employment are 

also covered in this work.  Common and discordant features of those theories are briefly 

discusses. The prospects of liberalism thought since Hayek closes this section. 
 

The social polarization of the early days of capitalism have caused 

labour classes revolt and riots, social tension that induced the emergence of the Welfare 

State, which eased social tension and made working classes less  combative and more 

wiling to accept protection of the Capitalist State Apparatus. 
 

To conclude, as the paper discussions made evident, the State actions 

are not neutral. Those actions always will privilege one class to the loss of others. The 

oligarquical power represented within the State Apparatus determines the dominant 

ideology and the amount of the privileges. This relationship holds in all political regimes. 
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INTRODUÇÃO 

Julgou-se relevante para o desenvolvimento desta seção introdutória, 

apresentar algumas considerações sobre o Estado, objeto de análise de diversos pensadores 

e que inspira acaloradas discussões quanto ao seu papel no contexto que envolve as relações 

sócio-econômicas entre classes. A análise a que se propõem estas breves inserções visa 

alcançar a amplitude necessária que o assunto requer, permitindo que este texto perpasse 

por concisas observações das origens do Estado, considerando-se de forma objetiva e 

focada, o desenvolvimento de estruturas sociais no sentido da modernidade. 

Datam dos primórdios da humanidade as várias formações associativas. 

Desde a pré-história já se verificavam agrupamentos humanos, que inicialmente, formavam 

as famílias, os quais buscavam, a partir da associabilidade, viabilizar sua sobrevivência. As 

características humanas de comportamento gregário definem como natural o espírito 

associativo do homem, incapaz de sobreviver no individualismo ou isolamento de seus 

pares. 

A partir dessas perspectivas surgem as primeiras formas de comunidade, 

as quais se erigiram, inicialmente, por laços de parentesco e cujo objetivo primordial foi o 

de garantir sua própria existência, situação que pouco se diferencia dos mecanismos de 

sobrevivência construídos por outros seres, de caráter irracionais, que também buscaram na 

convivência grupal sua segurança e manutenção. 

A história demonstra que a convivência em grupo seja de natureza 

parental, familiar ou comunitária, exige, necessariamente, a fixação de limites às liberdades 

de cada um dos indivíduos que integra o conjunto social. Estes limites passam por regras 

mutuamente aceitas, às quais uma associação ou organização social é um conjunto de 
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pessoas que em seu relacionamento mútuo reconhecem algumas regras como determinantes 

para seu agir e, em geral, agem de acordo com elas.  

Esse estado de regras pode, também, estar centralizado na monopolização 

do uso da força, ação esta de ente administrador das parcelas de liberdade a que cada 

indivíduo renunciou ao contribuir para o modelo de vida associativo. Em um sentido geral 

não é da natureza humana uma voluntária renúncia à sua liberdade. Destarte, o bom senso 

reza pela necessidade de que o grupo social crie mecanismos de controle desse ímpeto de 

auto-tutela e livre arbítrio. É nesse sentido que surge a figura do Estado, assim definida por 

Bobbio (1987:59): 

O Estado, entendido como ordenamento político de uma 
comunidade, nasce da dissolução da comunidade primitiva fundada 
sobre os laços de parentesco e da formação de comunidades mais 
amplas derivadas da união de vários grupos familiares por razões de 
sobrevivência interna (o sustento) e externas (a defesa)...O 
nascimento do Estado representa o ponto de passagem da idade 
primitiva, gradativamente diferenciada em selvagem e bárbara, à 
idade civil, onde civil’ está ao mesmo tempo para cidadão e 
civilizado. 
 

Definição aproximada também é encontrada em Carnoy (1994:91), que 

assim se expressa: 

A sociedade civil significava uma organização dos indivíduos, além da 
família, produção, etc., em uma atividade coletiva governada pelas leis. 
Os homens ingressavam voluntariamente nessa entidade coletiva, abrindo 
mão da liberdade a fim de proteger sua liberdade. Assim, a sociedade 
civil era o estado...organizado e governado pela vontade coletiva, pelo 
Estado. E, segundo algumas interpretações, a própria sociedade civil 
poderia até mesmo ser considerada como o próprio Estado. 
 

Ao longo da história a evolução das relações sociais e o papel do Estado 

na sociedade foi objeto de inúmeras contextualizações, dentre elas, pode-se destacar, o 

pensamento de Adam Smith que crê que o Estado é resultado das relações entre indivíduos 
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da sociedade civil, cujo interesse individual promove o bem estar geral, tendo-se em conta a 

liberdade incondicional dos mecanismos de mercado. Essa ideologia esposada por Smith 

objeto da crítica marxista ao Estado liberal e a dialética da não neutralidade são objeto de 

discussões específicas no capítulo primeiro deste estudo. 

Na linha de raciocínio de Smith, destaca-se Jean Baptiste Say, cuja lógica 

teórica infere que além de incompetente como produtor, o Estado deve passar ao largo de 

qualquer forma de intervenção que possa alterar a estrutura mercadológica referenciada pela 

máxima de que toda oferta cria sua própria demanda. Essas discussões e aspectos aliados ao 

dogma da lei de Say, mais o intervencionismo do Estado defendido por Keynes e Kalecki, 

estratificadas de acordo com a visão de cada um desses pensadores e observações 

comparativas às posturas analíticas de ambos, quanto às formas dessa intervenção e avanços 

sociais inerentes, são objeto do capítulo segundo deste estudo.  

Antonio Gramsci, pensador italiano, crê, inicialmente, que o Estado é uma 

superestrutura, uma variável essencial, e não secundária no contexto da estrutura da 

sociedade capitalista. Nesse Estado estão incorporados, o aparelho estatal hegemônico, a 

sociedade civil, e o poder coercitivo da burguesia. 

O conceito gramsciano de hegemonia tem dois significados principais: o 
primeiro é um processo na sociedade civil pelo qual uma parte da classe 
dominante exerce o controle, através de sua liderança moral e intelectual, 
sobre outras frações aliadas da classe dominante. A fração dirigente 
detém o poder e a capacidade para articular os interesses das outras 
frações...O segundo é a relação entre as classes dominantes e as 
dominadas. A hegemonia compreende as tentativas bem sucedidas da 
classe dominante em usar a sua liderança política, moral e intelectual para 
impor sua visão de mundo como inteiramente abrangente e universal, e 
para moldar os interesses e as necessidades dos grupos subordinados. 
(CARNOY, 1994:95). 
 

“A noção geral do Estado inclui elementos que precisam ser referidos à 



 

 

13

 

noção de sociedade civil (no sentido de que se deve considerar o Estado = a sociedade 

política + a sociedade civil, em outras palavras, a hegemonia armada da coerção)” 

(ANDERSON, 1971:12-3 in CARNOY, 1994:99). A hegemonia sintetiza o Estado que 

incorpora a sociedade civil, usando de instrumentos coercitivos para garantir o 

consentimento para essa hegemonia. 

O Estado se mostra como um instrumento essencial para a expansão do 

poder da classe dominante, ao mesmo tempo em que se apresenta como uma força 

repressiva de cunho político capaz de manter grupos subordinados fracos e desorganizados. 

“O Estado é o complexo das atividades práticas e teóricas com o qual a classe dominante 

não somente justifica e mantém a dominação como procura conquistar o consentimento 

ativo daqueles sobre os quais ela governa” (GRAMSCI, 1971:244 in CARNOY, 1994:99). 

Gramsci engloba Estado e sociedade civil como entidades idênticas, de tal 

forma que consentimento e coerção se tornam co-existentes. A hegemonia nessa visão é 

inseparável do aparelho estatal, não havendo distribuição hegemônica entre sociedade 

política e civil. Não há distinção entre Estado e Sociedade civil, tendo em conta estarem 

reunidos em uma única formação social, o que inclui aparelhos governamentais e privados. 

Os aparelhos ideológicos também não se diferenciam, tornam-se aparelhos do próprio 

Estado, isto é, todas as superestruturas, sejam elas políticas ou ideológicas, incluindo 

família, sindicatos, partidos políticos, etc., se inserem como aparelhos hegemônicos do 

Estado. 

A doutrina da hegemonia explica como a classe dominante, expressa pela 

sociedade civil, não depende explicitamente do Estado coercitivo para exercer seu domínio. 

As atividades do aparelho hegemônico explicam como os dominados (classes subalternas) 
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podem ser persuadidos a aceitar o sistema de crenças da classe dominante compartilhando 

de seus valores sociais, culturais e morais. Por esses aspectos, iniciativas de caráter contra 

hegemônica podem significar a luta por transformações estruturais, o que implica no 

desenvolvimento de novas instituições de superestruturas, cujo fim defenderia um conceito 

de sociedade proletária e não mais burguesa. 

Porém, o Estado posiciona-se como elemento cujo comportamento, 

permite à burguesia exercer sua função de movimento contínuo à expansão da imposição de 

suas leis burguesas como se houvesse apenas uma classe e uma sociedade. “A burguesia usa 

todos esses elementos e sua expansão ilusória para incorporar a classe operária como classe 

operária, sem consciência de sua posição de classe no desenvolvimento global da 

burguesia” (CARNOY, 1994:101). 

Poulantzas, segundo Przeworski (1989), visualiza um Estado em que os 

movimentos das classes proletárias desempenham um papel chave, tendo por convicção que 

o papel ideológico do Estado é determinado pelas relações econômicas de classe, isto é, as 

relações de produção. O Estado é um Estado da classe capitalista, os trabalhadores não 

conseguem benefícios do Estado em igualdade hegemônica. Poulantzas infere, a partir da 

leitura de Gramsci, que frações da classe capitalista estabelecem a hegemonia através do 

Estado. Przeworski (1989:87), assinala que, 

A grande contribuição de Gramsci, desenvolvida por Poulantzas, foi 
reconhecer que as relações ideológicas são objetivas com respeito à luta 
de classes...As relações econômicas, ideológicas e políticas como uma 
totalidade, impõem uma estrutura sobre a luta de classes, mas por sua vez 
se transformam em conseqüência dessas lutas...A forma de uma luta de 
classes é determinada pela totalidade das relações econômicas, 
ideológicas e políticas que caracterizam uma situação histórica específica, 
mas é determinada apenas até os limites dos possíveis efeitos dessas lutas 
sobre essas relações. 
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Conforme Carnoy (1994:13-4), a análise do Estado com base nas lutas de 

classes infere que o próprio Estado capitalista é uma arena de conflitos entre classes. 

Considerando-se ser o Estado moldado pelas relações sociais de classe, este também é 

objeto de contestação, transformado-se, nessa contextualização, no produto das forças entre 

classes dentro do Estado. Sob este prisma, o Estado é lugar de conflitos entre classes, tendo 

de um lado movimentos sociais de massa que querem influenciar os planos e ações do 

Estado visando ganhar o controle do aparelho estatal e, de outro, grupos dominantes 

referendados em seu poder pelo aparelho estatal que os representa. 

O Estado compreende dois aspectos distintos, isto é, de um ponto de vista 

mais geral e abstrato, é uma estrutura de poder que concentra, resume e põe em movimento 

a força política da classe dominante. Em outros termos, essa é, em resumo, a essência de 

toda concepção marxista sobre o Estado sintetizada no Manifesto do Partido Comunista 

(1988). Dito de outra forma significa que para Marx o Estado moderno é um simples comitê 

que administra os assuntos de interesse comum de toda burguesia. Engels também se 

manifestou a esse respeito ao analisar que a força de coesão das sociedades civilizadas é o 

Estado da classe dominante, que por sua vez é, essencialmente, uma máquina destinada a 

reprimir a classe oprimida e explorada. A teoria marxista, portanto, implica numa rejeição 

categórica da concepção de que o Estado é um agente da sociedade como um todo, visando 

o interesse nacional.  

O segundo aspecto infere que o Estado é, também, uma organização 

burocrática, isto é, um conjunto de instituições e organismos, ramos e sub-ramos, com suas 

respectivas burocracias, destinado a cumprir uma tarefa de dominação através do jogo 

institucional de seus aparelhos. O Estado desempenha a função de reprodutor das relações 
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econômicas e das políticas de classe.  

A mediação que o aparelho do Estado desempenha através de suas 

atividades administrativas e burocráticas rotineiras adquire uma importância decisiva para a 

determinação de seu caráter de classe. Em outras palavras trata-se de ações de governo e, 

portanto, da defesa da manutenção da hegemonia de classe e dominação política, cujos 

efeitos sobre a distribuição de excedentes, numa sociedade dividida e estratificada em 

classes, representa os interesses gerais da classe dominante.  

Esta prática que resulta em disparidades distributivas são visíveis em 

qualquer governo, sob qualquer regime. “A Política, nessa perspectiva, também se faz 

presente nas próprias estruturas econômicas como as lutas para maior controle de processo 

de trabalho e sobre o excedente” (CARNOY, 1994:14). O papel do Estado no entorno das 

formas como se dá a produção, e, em especial a produção capitalista, cuja natureza de 

apropriação dos excedentes amplia as desigualdades sociais, permite discussões em várias 

frentes no que tange a atuação do aparelho estatal para a redução dessas desigualdades.  

Ações para a eliminação das disparidades sócio-econômicas entre classes 

podem se caracterizar por alternativas opostas. Numa primeira instância as desigualdades 

sociais deixam de existir mantendo-se o Estado afastado de quaisquer tipos de atitudes que 

não permitam plena liberdade dos mercados, dando-lhe conotação de neutralidade frente a 

ações competitivas desses mercados. Nesse contexto a igualdade de oportunidades entre os 

atores do sistema econômico permite chances iguais para acumulação de riqueza. 

De outra parte, não seria possível reduzir o fosso social que separa as 

classes sociais através do livre mercado, até porque, as preocupações do mercado não 

envolvem quaisquer tipos de ações que permitam a distribuição eqüitativa dos excedentes 
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gerados nas relações de troca entre proprietários dos meios de produção e vendedores de 

força de trabalho.  

A desigual apropriação do produto determina a intensidade das lutas que 

vêm ocorrendo ao longo da história entre detentores de meios de produção e classes que 

dispõe apenas de força de trabalho. Nesse quadro, a intervenção do Estado, no sentido de 

constituir mecanismos que eliminem ou minimizem essas disparidades, é a maneira ideal de 

socializar a distribuição dos excedentes. O Estado, nesse caso, mais do que a produção pode 

determinar a intensidade da luta de classes, tendo em conta que o aparelho estatal é 

representado pela classe dominante. O Estado, então, é um ente determinante para a 

aceitação da sociedade de classes pelas classes subalternas.  

Estas considerações iniciais sobre o Estado e classes são objeto de analise 

de maior amplitude no corpo deste estudo, visto que pretendem sustentar, à luz do 

pensamento marxista, que o Estado, moldado aos interesses capitalistas é agente executor 

das ideologias impostas pela classe dominante organizada, independentemente de regimes 

políticos que estas possam representar. A crítica marxista a esse modelo de sociedade, 

considera que são as formas de produção e de apropriação de excedentes, resultado da 

divisão social do trabalho, que estabelecem a existência de sociedades divididas em classes 

e estruturas ideológicas recheadas de contradições.  

A dialética marxista, ao contribuir com um método para a análise do 

Estado burguês e sua suposta neutralidade social, evidencia a falácia das liberdades de 

escolha e das possibilidades de evolução social em igualdade de condições de todos os 

segmentos representados por esta sociedade.  

O marxismo execrou a burguesia pela forma como essa desenvolveu a 
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construção do seu modelo de Estado, cuja base se sustentou na falsa idéia de liberdade e 

oportunidades iguais de acumulação para todos. Esse Estado burguês de classes 

dominantes, sob a ótica marxista, é então, a imagem mistificada do defensor dos interesses 

nacionais, da neutralidade e do livre arbítrio. 

A contextualização histórica permite inferir que as necessidades desse 

modelo, reflexo das formas de produção capitalista, puseram fim às relações feudais de 

produção. A revolução burguesa expôs, tacitamente, suas necessidades de implementar um 

modelo que priorizasse as relações livres de troca e que separasse, completamente, os 

homens de seus meios de subsistência, obrigando-os à venda de força de trabalho. O Estado 

burguês, então, estabelecido e detentor das forças de produção e da ideologia dominante, 

reflete a ditadura de classes da burguesia e de seus substratos sobre o proletariado, cujo 

objetivo fim é a defesa da propriedade privada. 

A justificativa para o desenvolvimento deste tema considera a necessidade 

da ampliação das discussões sobre uma pretensa neutralidade do Estado, tendo-se em conta 

que as bases ideológicas que formam o aparelho estatal representam, de uma forma ou de 

outra, os interesses do pensamento dominante e, portanto, tendem a constituir-se em utopia 

ideológica à luz da concepção de uma ação neutra às formas de distribuição de renda e 

riqueza geradas.  

O pensamento marxista, contrário ao modelo liberal de supremacia do 

mercado e ao modelo de Estado burguês, retrata sua indignação denunciando a existência 

de benefícios às classes proprietárias dos meios de produção, representadas naquela 

sociedade, pelo aparelho estatal. O caminho proposto, então, pelo marxismo para modificar 

esse estado de coisas teve grandes dificuldades para ser desenvolvido.  
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Os movimentos sociais que representaram o proletariado à época, não 

lograram sucesso suficiente em seus movimentos para reverter o quadro de ideologia 

favorável às classes dominantes representadas pelo Estado. Conforme Carnoy (1994:12), o 

Estado, ao exercer aparatos ideológicos torna-se ponto chave para a aceitação1 da sociedade 

de classes pelas classes subalternas. A “hegemonia” da classe capitalista (dominante) em 

relação às classes subalternas (dominadas) reflete a composição do aparelho estatal por 

membros dessa dominação o que ajuda a legitimar essa hegemonia. 

Esse Estado, representado por essa classe dominante, permeado por fortes 

interesses ideológicos, exerceu permanente pressão coercitiva sobre o proletariado, classe 

essa, que em função de seu estado de alienação, quanto às formas de produção de 

mercadorias, trocas e apropriação de excedentes, apenas em algumas poucas oportunidades 

conseguiu organizar-se às lutas frente às contradições do sistema capitalista burguês. 

Os benefícios propiciados pelo Estado aos proprietários dos meios de 

produção, cujos interesses, não raramente, estão representados no aparelho estatal a 

exemplo da sociedade burguesa, se assemelham à realidade atual de algumas Nações, 

principalmente daquelas consideradas emergentes. Sedimenta-se essa crença à medida que 

se observa ao longo da história uma permanente representação de classes políticas 

sustentadas e protegidas pelo elo econômico mais poderoso da sociedade, cuja ideologia 

premia a reprodução do capital. 

                                            
1 “Marx, Engels e Lenin atribuíram essa aceitação a uma “falsa consciência”, desenvolvida a partir das 
relações e da natureza da produção capitalista” (CARNOY, 1994:12). 
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Quanto aos aspectos metodológicos, o trabalho pretende espelhar o 

resultado da análise cognitiva dos textos objeto de pesquisa teórica, tendo em conta que 

deseja, ao final, apresentar conclusões que possam refletir situações o mais próximo 

possível da real ideologia que move as ações do Estado. 

A pesquisa, então, refletirá o escopo teórico de análises diversas, dentre as 

quais, textos que contemplam estudos sobre o modelo clássico e a crítica marxista ao 

Estado burguês. Também será objeto deste estudo reflexões quanto às percepções de 

Kalecki frente às dificuldades e pressões políticas sofridas por governos que tentam, através 

do aumento de gastos, manter o pleno emprego em uma economia capitalista.  

Julgou-se, ainda, indispensável, a inserção do pensamento keynesiano no 

contexto deste estudo por considera-lo de expressiva relevância no cenário em que se 

desenvolveram as ações do Estado a partir da Teoria Geral do emprego, do juro e da 

moeda (1936). Esse Estado, até então, apresentava-se apenas como um fiel cumpridor de 

algumas funções visando a melhoria da competitividade do mercado.  

Nos anos que se seguiram, ações governamentais - o aparelho estatal 

como gestor e agente econômico ativo - sob a égide do keynesianismo, caracterizadas pela 

busca da redução e regulação das imperfeições do mercado em prol do bem estar social 

coletivo, e, “como o resultado da luta realizada pelos trabalhadores na conquista de 

melhores condições de vida” (MARQUES, 1997:35), resultaram em melhorias na 

distribuição dos excedentes gerados. Disso resulta de que as melhorias obtidas no sentido 

do bem estar social (Welfare State
2), “pode ser visto como expressão do acordo realizado 

entre capital e trabalho nos anos que se seguiram ao fim da Segunda Guerra Mundial” 

                                            
2 Este assunto é objeto de análise do capítulo 3 deste trabalho. 
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(MARQUES, 1997:27). 

A lógica metodológica desenvolvida neste estudo reflete sistemáticas 

ações de pesquisa e leituras de autores diversos – Adam Smith, Jean Baptiste Say, Karl 

Marx, Friedrich Engels, Vladimir Ilyich Lênin, John Maynard Keynes, Michal Kalecki, 

Nicos Poulantzas, Clauss Offe, Martin Carnoy, Antonio Gramsci, Adam Przeworski, 

entre outros – para a fundamentação e sustentação das análises e comparações que 

pudessem dar sustentação à proposta desse trabalho.  

A metodologia utilizada deve permitir, ao final deste estudo, a 

compreensão de que a visão marxista quanto à inexistência da neutralidade do aparelho 

estatal, evidencia as razões que indeferem quaisquer possibilidades para a existência de um 

Estado neutro. A lógica seqüencial de argumentação deste trabalho será desenvolvida em 

três capítulos cuja síntese de cada um está apresentada como se segue: 

Capítulo 1 – Nesse capítulo desenvolve-se as visões ideológicas do 

Estado sob o ponto de vista liberal e da dialética marxista, iniciando-se a abordagem a partir 

da contextualização e observância dos argumentos da ideologia clássica quanto a total e 

irrestrita liberdade do mercado e das formas de produção, tendo-se como ponto inicial o 

pensamento esposado por Adam Smith e a lógica do laissez-faire. 

A partir dos pressupostos clássicos, demonstra-se a concepção de que o 

liberalismo clássico enseja a convivência social sem qualquer tipo de submissão entre 

classes. A fundamentação da lógica do laissez-faire e da não intervenção do aparelho estatal 

defendida inicialmente por Smith, crê que o Estado ao se manter neutro contribui para a 

produção da riqueza nacional. O Estado, sob a luz dessa concepção não tem o mesmo grau 

de competência de agentes econômicos livres de quaisquer formas de interferências. O 
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aparelho estatal não deve jamais exercer quaisquer tipos de função reguladora.  

O capítulo também analisa, com base na lei de Say, como as perspectivas 

de um Estado neutro, sob o ponto de vista da não intervenção tende a facilitar ajustes 

automáticos de mercado no sentido de proporcionar um permanente estado de equilíbrio. 

Além de Say, são objeto de inserção nas discussões desse capítulo, outros pensadores 

clássicos com o objetivo de sedimentar a lógica do raciocínio que determinou a 

implementação do estado de laissez-faire e da não intervenção governamental pelo 

capitalismo burguês, bem como demais aspectos que determinaram a evolução da teoria 

clássica no contexto histórico da economia política. 

O temário desse capítulo contempla, ainda, as bases para a crítica 

marxista à pretensa neutralidade de Estado, que representando e representada pelos 

interesses da classe dominante estabelece-se e organiza o aparelho estatal para a defesa dos 

interesses dos que expropriam valor trabalho e se apropriam de mais valia. Fundamentos 

marxistas formam o pano de fundo teórico para os questionamentos críticos acerca dessa 

contextualização histórica, em que o pensamento dominante é o pensamento do Estado 

suposto neutro e não interventor. 

A análise da crítica marxista ao Estado neutro mostra que esse aparato 

estatal representa os legítimos interesses da classe dominante. Sua lógica é a ideologia das 

classes que detém os meios de produção e, portanto a lógica da distribuição desigual dos 

excedentes gerados pela economia. Essa análise da crítica marxista ao Estado visa 

fundamentar as razões determinantes que conduzem à tese de que não há neutralidade de 

gestão.  
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A política que delimita e influencia as ações do aparelho estatal estabelece 

em que nível se dá a luta de classes quanto à apropriação dos excedentes. Ações desse 

aparelho visam criar estruturas de proteção no sentido de conter quaisquer formas de 

ameaça por parte do proletariado. Em outras palavras, a visão marxista é a de que o Estado 

não é neutro e tem seus interesses gerais voltados à acumulação capitalista, isto é, à classe 

dominante. 

Capítulo 2 - Este capítulo tem a pretensão de avançar nas discussões da 

soberania do mercado tendo como pano de fundo o dogma da lei de Say – mercado perfeito 

e Estado neutro, inserindo nas discussões o pensamento dos demais pensadores que 

assumiram os fundamentos desse dogma. A defesa do livre mercado e sua auto-regulação 

ocupa a primeira parte desse capítulo. Ampliam-se, portanto, as análises teóricas que 

defendem a necessidade do livre mercado para a obtenção do bem da sociedade. A moeda 

nesse contexto é mero instrumento de troca, é neutra, isto é, não tem qualquer valor 

intrínseco. Entendeu-se, também, ser oportuno inserir os argumentos discordantes de 

Malthus quanto ao dogma de Say e de seus defensores. 

As argumentações teóricas de Keynes e Kalecki frente a aspectos que 

envolvem o pleno emprego, Estado capitalista, seus desequilíbrios e repercussões ao longo 

da história, sem perder de vista aspectos teóricos que poderiam descaracterizar a abordagem 

quanto ao laissez-faire e a pretensa neutralidade clássica, são objeto subseqüente.  

Destaca-se, em primeiro lugar, a crítica keynesiana aos clássicos à tese do 

pleno emprego permanente (dogma da lei Say). Keynes ataca de forma contundente os 

postulados da economia clássica. Para ele o pleno emprego da economia é apenas uma 

possibilidade. O equilíbrio da economia pode se dar mesmo abaixo do pleno emprego. A 
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demanda efetiva e seu comportamento frente às expectativas e incertezas de consumo 

determinam a taxa de desemprego involuntário, e, por conseguinte, infere qual deve ser a 

amplitude da intervenção do Estado no sentido da busca do pleno emprego.  

A abordagem keynesiana baseia-se na ligação entre demanda agregada e 

oferta agregada que consumidores e produtores pretendem cumprir contrapondo-se a seus 

predecessores que presumiam a análise da economia pelo lado da oferta. A teoria 

keynesiana aponta para a necessidade do desenvolvimento de instrumentos de política 

econômica. Em outras palavras, o governo deve estabelecer políticas no sentido de dirigir o 

mercado induzindo-o ao pleno aproveitamento dos recursos. 

O capítulo contempla, na mesma linha intervencionista, e também, 

contrário à lei de Say, uma sucinta análise sobre as crenças de Kalecki quanto ao pleno 

emprego e a ação governamental para sustenta-lo frente às forças contrárias do mercado. As 

observações de Kalecki sobre esse tema demonstram que para ele a manutenção do pleno 

emprego tem cunho político e não econômico, já que a intervenção estatal no sentido do 

pleno emprego estaria vinculada ao aumento de gastos do governo. 

Kalecki demonstra que o comportamento empresarial vai de encontro com 

os postulados clássicos, situação em que as leis de mercado devem prevalecer. Assim, a 

análise kaleckiana infere que o pleno emprego não é algo desejado pelo mercado, visto que 

implica em pressão de salários e riscos à taxa de lucro.  

A finalização do capítulo analisa as relações teóricas entre Keynes e 

Kalecki apontando tanto aspectos convergentes como divergentes entre ambos. Embora 

tenham pensamentos diferentes quanto ao investimento, ambos têm em comum as críticas à 

estrutura econômica do modelo burguês, principalmente ao dogma da lei de Say. 
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Compactuam do entendimento de que o Estado interventor deve funcionar como agente 

indutor dos mercados na busca do pleno emprego com vistas ao bem estar geral. 

Capítulo 3 – Os capítulos anteriores mostram o contraditório entre as 

teorias liberal e intervencionista. Nesse capítulo discute-se as bases conceituais do Welfare 

State enquanto forma de amenizar os conflitos entre classes sociais resultantes da crise do 

liberalismo no segundo decênio do século XX, cujo ápice se dá na depressão de 1929.  

O texto mostra que essa política é uma tentativa do Estado resolver os 

problemas que envolvem as transformações de trabalho não assalariado em trabalho 

assalariado. Sob essa ótica, dois aspectos são observados e que são resultantes dessas 

transformações, ou seja, a proletarização passiva e/ou ativa. A primeira, resultante da 

eliminação das formas de trabalho e subsistência e a segunda objeto da socialização do 

trabalho nos moldes de qualquer mercadoria disponibilizada ao mercado e sujeita às leis 

desse mercado. 

Discute-se também, como o esgotamento do modelo liberal no início do 

século XX, a inconsistência teórica da auto-regulação do mercado, o aparecimento de 

movimentos de trabalhadores e a consolidação da social democracia, proporcionaram a 

alavancagem do modelo keynesiano e dos preceitos do intervencionismo do Estado como 

forma de promover a ampliação da demanda agregada e os ajustes para a redução das 

disparidades de distribuição e expansão da atividade econômica. 

Os termos deste capítulo inferem, também, a possibilidade de que a 

melhoria social resultante da ação intervencionista é resultado da integração do capital à 

força de trabalho nas relações de trabalho assalariado. Sob esse aspecto, essas ações 

visariam a redução dos problemas do operariado. 
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Esse capítulo contempla, ainda, a critica liberal ao Estado de Bem Estar 

Social, considerando-se nessa análise a crença nos mercados como perfeitos alocadores de 

recursos. A implementação de ações de escopo semelhante ao do Welfare State significa a 

institucionalização da dependência do indivíduo ao Estado, causando desequilíbrios na 

sociedade, destacando-se entre eles, a dissolução da família, a quebra da ética do trabalho, 

redução da riqueza e bem estar. Segundo esse pensamento, programas sociais ampliam 

problemas ao invés de soluciona-los. O Estado de Bem Estar só é possível pelo livre e 

ilimitado funcionamento dos mercados.  

Os liberais acreditam que esse aparelho estatal interventor é uma estrutura 

perniciosa, perversa e falida. É através dos pensamentos de Hayek que são retomadas, nos 

anos de 1980, do século XX, os fundamentos teóricos para as discussões em torno da 

necessidade da ampliação das liberdades de mercado, sem quaisquer tipos de intervenção 

governamental. Faz-se, então nesse capítulo, uma sucinta análise do pensamento neoliberal 

a partir de Hayek, cuja teoria expressa a partir do texto O Caminho da servidão (1944), as 

razões da crítica dos representantes do Estado liberal ao modelo de Estado interventor e ao 

Welfare State.  

Finalmente, as conclusões pretendem disponibilizar respostas positivas à 

discussão central deste trabalho, cujas justificativas invocam que em se tratando da 

estrutura de produção capitalista, sob qualquer forma de regime político, o Estado não 

assume em qualquer situação, uma postura neutra, até porque esse Estado, de uma forma ou 

outra, apesar de argumentos em contrário, estará sempre a serviço de classes e do 

pensamento dominante.  
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Capítulo 1 – ESTADO - IDEOLOGIA LIBERAL E DIALÉTICA MARXISTA 

O presente capítulo pretende, fundamentar uma discussão teórica para a 

crítica da lógica liberal do Estado neutro não interventor, base do modelo econômico 

clássico vigente até o final da década de 1920. Tem, também, por objetivo, desenvolver 

argumentos que permitam, à luz da dialética marxista, mostrar que esse Estado é um Estado 

representado e representante das classes de ideologia capitalista detentora dos meios de 

produção, cuja estrutura e divisão social do trabalho estabelecem as determinantes de 

apropriação dos excedentes daí advindos. 

 

1.1 - Estado neutro - a ideologia do laissez-faire 

A contextualização de Estado neutro se apóia em uma concepção 

filosófica idealista histórica, fundamentada na convivência social sem submissão entre 

classes. No liberalismo não há benefícios diferenciados para quaisquer classes, uma vez que 

há igualdade de oportunidades entre todos os homens. Esse caráter não discriminatório dá 

aos indivíduos iguais capacidades para conceber ideários. O ser humano, então, ao 

manifestar idéias e crenças através de suas ações, reflete formas de consciência tornando 

lógica a filosofia do modelo clássico de neutralidade e igualdade.  

O estágio liberal é precedido pelo sistema mercantil; teoria econômica 

que acompanhou o absolutismo3 na Europa nos séculos XVI e XVII. O absolutismo dava ao 

monarca poder absoluto por força do direito divino (o rei tinha a autoridade emanada de 

                                            
3 “O Estado absolutista é caracterizado pelo fato de que o titular poderio estatal, em geral um monarca, 
concentrar nas suas mãos um poder incontrolável pelas outras instituições, e cujo exercício não é contido por 
nenhuma lei limitativa, seja esta lei de ordem positiva ou natural-divina: o titular do poder é legibus 

solutus.(POULANTZAS, 1977:158). 
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Deus). Por essa mesma razão cabia-lhe conduzir, com seus ministros, a economia nacional.  

A lei divina, durante longo período da história - por mais de um milênio - 

definiu as relações entre os indivíduos, incluindo-se quem deveria governar e as formas 

como deveria fazê-lo. Em outras palavras, uma vez estabelecidas às formas hierárquicas das 

instituições, a exemplo da Igreja Católica e da Aristocracia, a autoridade derivada das 

interpretações dessa lei, impunha o cumprimento dos preceitos definidos pelos textos 

religiosos e pelas relações econômicas e sociais. Neste contexto, e à medida que o domínio 

romano foi sendo substituído pelos conquistadores europeus, os dogmas religiosos 

legitimavam essas relações. 

O Estado absolutista, para seu fortalecimento, precisava dispor de um 

grande volume de recursos para a manutenção de um exército permanente, de uma marinha 

poderosa, para pagamento dos funcionários reais e à manutenção do aparelho 

administrativo e, ainda, para o custeio dos gastos suntuosos da corte e das despesas das 

guerras no exterior.  

A obtenção desses recursos exigiu do Estado absolutista uma nova 

política econômica, conhecida como mercantilismo. O mercantilismo, foi um sistema de 

intervenção governamental para promover a prosperidade nacional e aumentar o poder do 

Estado, isto é, uma política econômica dos Estados modernos em fase de transição para o 

capitalismo, também chamado, pré-capitalismo ou capitalismo comercial. Dito de outra 

forma, o mercantilismo foi uma teoria e prática econômica que defendeu o fortalecimento 

do Estado por meio da posse de metais preciosos, do controle governamental da economia e 

da expansão comercial, cujas bases de sustentação eram os estoques de ouro e prata. Se na 

Idade Média, no auge do feudalismo, a riqueza básica era a terra, na Idade Moderna, no 
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apogeu do absolutismo, os metais preciosos (ouro e prata) passaram a ser a nova forma de 

riqueza. 

As relações sociais transformadas pelas mudanças nas condições de poder 

econômico e político no Século XVII, momento em que o sistema feudal dá a vez para as 

monarquias nacionais centralizadas e autoritárias, determina a substituição de mecanismos 

de Estado ditados pela Igreja Católica, que se vê questionada e atacada, resultado de 

inúmeras guerras civis, cujo caráter devastador contribui sob ponto de vista das idéias e dos 

sistemas voltados à arte de governar. 

Conforme salienta Carnoy (1994:21-2), 

...durante os séculos XVI e XVII ocorreram importantes 
transformações na velha ordem social...embora a lei divina fosse 
ainda fundamental à legitimidade hierárquica até o século XVII, a 
Igreja Católica (como a única intérprete dessa lei) se partiu em 
pedaços devido às guerras religiosas, que refletiram o gradual 
declínio econômico da aristocracia enquanto classe dominante que 
sustentava o enorme poder econômico e político da Igreja...É por 
volta do final do século XVII que aparecem a redefinição do estado 
de natureza (condição natural do homem) e a formulação 
sistemática final dos direitos individuais, substituindo a lei divina 
como fundamento das hierarquias políticas. 
 

Ressalte-se, no entanto, que interpretações da lei divina, tendo em conta 

as lutas políticas do século XVII, legitimam de certa forma, a burguesia e sua teoria sobre o 

papel do Estado. Isso significa que as formações sociais carregavam, ainda, elementos da lei 

divina como alimento para ratificar o desenvolvimento de novos valores. Porém o aspecto 

revolucionário do liberalismo infere e legitima, que embora a razão dos homens possa ser 

fruto do divino, todo poder deve estar na mão do homem racional e não na mão de Deus. 

Dito de outra maneira trata-se da concepção de que os indivíduos, coletivamente, devem ser 

capazes de determinar as leis que os governam. A doutrina clássica e sua práxis sucumbem 
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com os direitos divinos em prol do que é natural e dos direitos individuais. 

A teoria do Estado liberal, a partir dessas ações, toma forma, baseada nos 

direitos individuais e na ação do Estado visando o “bem comum”, cuja centralidade teórica 

tem por objetivo controlar paixões humanas que possam vir a atrapalhar os benefícios 

proporcionados por essas condições.  

O Estado liberal representa novas bases quanto ao exercício do poder, 

significando novas relações entre indivíduos. O ponto central da ruptura está vinculado ao 

fato de que o poder e o conhecimento nada mais têm a haver com direitos herdados pela 

origem do berço, algo natural até então. A partir da quebra desse paradigma, a imagem da 

igualdade social e de neutralidade do Estado poderia, então, proporcionar, efetivamente, a 

perspectiva de “bem comum”. 

Essa doutrina sustentada nas liberdades do mercado, de não intervenção 

do Estado e direito à propriedade, diz respeito ao surgimento da burguesia, cuja revolução 

permeia a difusão e institucionalização identificada com o crescimento e a evolução das 

novas formas de relações sociais, originárias do modelo de produção do capitalismo e de 

como se desenvolveram as estruturas produtivas para a consolidação do poderio econômico. 

Consoante a lógica expressa por essa doutrina destaca-se o pensamento de 

Adam Smith, precursor das considerações que estabelecem justificativas econômicas para o 

comportamento dos indivíduos, isto é, a procura incessante do interesse próprio, individual. 

Smith argumentou que os homens são impulsionados pelo desejo de melhorar sua condição 

e o aumento de seus bens é o meio pelo qual a maioria consegue essa condição melhor. 

Desta forma, cada indivíduo agindo em seu próprio interesse maximiza o bem estar 

coletivo.  
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A tese smithiana sustenta o funcionamento livre e ilimitado do mercado 

como condição indispensável para a obtenção do bem estar social. Ao lutarem por 

enriquecimento pessoal, inconscientemente os indivíduos contribuem para o 

enriquecimento da Nação. Deste modo, a busca do ganho material configura, sob o ponto de 

vista de Smith, os sentimentos humanos de tal forma que a sociedade poderia existir sem 

intervenção direta da vontade geral. Nesse sentido, conforme Carnoy (1994:40), 

Smith considerou o controle como vindo de dentro; suas normas gerais de 
conduta (o que chama de “um senso de dever”) vêm do interior de cada 
indivíduo e tornam seu comportamento compatível com o todo 
social...Para Smith a própria moralidade inerente à produção capitalista 
(livre empresa) é o cimento social da sociedade...a luta pelo ganho 
material é a moral agindo como cimento social. 
 

À luz do pensamento de Smith, a atividade econômica guiada pelas forças 

impessoais do mercado produz a melhor sociedade possível, implicando afirmar que o 

maior perigo à desestabilização social está na ação dos governos, no sentido desses, 

interferirem à maximização do bem estar social e/ou em favor de interesses particulares 

quaisquer. O Estado tem por propriedade fornecer a base legal para melhor maximizar os 

benefícios aos homens através do mercado, ou seja, o Estado deve “...usar o processo legal 

para criar uma economia de mercado fora do status quo mercantilista, semifeudal e do 

domínio dos proprietários de terra” (CARNOY, 1994:42). 

Adam Smith reconhecido como primeiro grande teórico de economia e 

legítimo representante da concepção do liberalismo em termos da atividade econômica, 

assume, em sua principal obra, A Riqueza das Nações (1983), ampla crítica ao 

mercantilismo e à intervenção do Estado, defendendo o laissez-faire, laissez-passe, deixe 

fazer, deixe passar. Em outros termos, a mão invisível do mercado como expressão do 

caráter auto-regulador do mercado na economia capitalista.  
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O sistema de auto-regulação não pressupõe qualquer intervenção de 

caráter exógeno, qualquer situação estranha aos mecanismos de mercado, qualquer gestor 

que não seja o próprio mercado, mesmo que esse gestor seja o Estado4. Na análise de Smith 

o fluxo anual da riqueza nacional poderia crescer continuamente graças aos mecanismos 

auto-reguladores do mercado. A riqueza das nações cresceria somente se os homens, através 

de seus governos, não inibissem este crescimento através de privilégios especiais o que, sob 

o ponto de vista de sua crítica, impediria o sistema competitivo de exercer seus efeitos 

benéficos.  

O Estado, então, tem o dever de ser útil à sociedade atuando na 

construção e preservação do mercado. No entanto, deve ser limitado - visto que não produz 

capital - não intervindo na vida econômica e sendo cada vez mais reduzido após a 

instauração do mercado, que deve reinar sozinho na sociedade. São deveres básicos do 

Estado segundo Smith5: defender a sociedade de todo o ato de violência ou de invasão por 

parte de outras sociedades6, proteger os membros da sociedade contra a injustiça e a 

opressão de qualquer outro membro da sociedade, o que implicaria na necessidade de uma 

administração judicial para garantir os direitos de propriedade privada.   

Conforme Moraes, (1996:103): 
 

“A propriedade reforça as causas da subordinação dentro da sociedade, e, 
portanto, a necessidade de um governo civil. A grande propriedade 
pressupõe grande desigualdade, excitando a indignação dos 
pobres...somente com a proteção do magistrado civil os grandes 
proprietários podem dormir com segurança (é preciso “garantir a 
propriedade”). 

                                            
4 “O Estado que ele criticou era o “Estado intervencionista”, o Estado mercantilista; o que ele exigia era um 
corpo de leis e a ação do Estado que permitiria maior liberdade ao mercado livre...o principal objetivo a esse 
respeito, era o Estado usar o processo legal para criar uma economia de mercado” (CARNOY, 1994:42). 
5 As considerações de Adam Smith sobre os deveres do Estado estão contidas no do Livro V de A Riqueza das 

Nações (1983), capítulo I, “Os gastos do soberano ou do Estado”. 
6 “Em se tratando...de arte bélica, somente a sabedoria do Estado tem condições de fazer com que a profissão 
de soldado seja uma atividade específica e distinta de todas as outras” (SIMITH, 1983:155). 
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Acrescente-se aos deveres desse Estado, a obrigação de erigir e manter 

obras públicas e instituições que o interesse privado não se ocupa na medida em que não 

oferecessem um lucro suficiente. Neste caso, incluem-se, além da administração judicial e 

facilitação do comércio, obras como a construção de pontes, estradas, gastos com educação 

da juventude e com instrução dos indivíduos de todas as idades. 

Consoante o pensamento de Smith não cabe ao Estado qualquer papel de 

interferência nos mecanismos de mercado para a produção da riqueza nacional. As 

sociedades organizam sua vida econômica de modo mais eficiente se livres da interferência 

de poderes estranhos aos interesses dos próprios indivíduos. A sociedade se ordena de 

forma espontânea para satisfazer esses interesses, sendo desnecessárias quaisquer 

mediações que não aquelas estabelecidas no próprio mercado, onde cada um joga com seu 

interesse próprio e nesse jogo, como orientado por uma “mão invisível”, a economia se 

organiza. Em outras palavras, os homens competindo e agindo segundo sua liberdade e 

pensando exclusivamente no próprio lucro serão os motores do desenvolvimento social. É 

no inesperado resultado dessa luta competitiva por melhoramento próprio que "a mão 

invisível" regula a economia e promove o bem estar. 

Em A Riqueza das Nações (1983), o Estado é mais que desnecessário, ele 

é simplesmente prejudicial, pois sua ação apenas se justifica para afirmar privilégios. A 

ordem econômica se assenta sobre o interesse privado, livremente manifestado no mercado. 

O Estado, no contexto smithiano, não tem a mesma competência dos indivíduos agindo sob 

os efeitos dos mecanismos do mercado na busca pela produção da riqueza nacional. Para 

Smith o esforço do homem na realização de seus interesses individuais capitaliza benefícios 

para o restante da sociedade.  
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Nesse sentido ele está convicto de que a produção e acumulação de 

riqueza devem estar a cargo dos efeitos promovidos pela concorrência. Não prevê, destarte, 

qualquer ação reguladora por parte do Estado com vistas à harmonização do 

desenvolvimento da produção e da demanda vinculada a essa mesma produção.  

No entanto, as crenças de Smith sobre as características neutras do 

aparelho estatal ocultam ações do Estado como agente de dominação de classe e 

participante dos interesses individuais dos capitalistas, cujo objetivo fim, é a garantia da 

propriedade privada. Conforme, (MORAES, 1996:102) “Isso oculta o caráter do Estado 

como agência de dominação de classe ...impedindo, se necessário por meio da violência 

pura, o acesso dos trabalhadores aos meios de produção. É o que se chama “garantir a 

propriedade”. 

A suposição de um Estado neutro e não interventor, reflexo da ideologia 

liberal, sedimenta-se pela amplitude da aceitação da lei de Say, pela ausência de problemas 

e crises econômicas e pela capacidade de auto-regulação da economia. Toda oferta cria sua 

própria demanda, eis o dogma. Produção determina a demanda por mais produção. 

Eventuais interferências do aparelho estatal seriam mínimas, limitando-se a educação, 

segurança nacional e dos indivíduos, aquilo que Smith qualificou de “funções clássicas”.  

O Estado é, então, neutro quanto ao estabelecimento, pelo mercado, de 

um padrão social universalizado sob a forma de mercadoria, isto é, os fluxos de trocas que 

envolvem agentes econômicos de produção são considerados relações entre mercadorias. 

Say acredita que o sistema de trocas se dá em função de “necessidade” e que esta pode 

configurar, em determinadas oportunidades, quantidades excessivas de produção de 

algumas mercadorias ou, decréscimos de produção de outras. 
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Nesse sentido, é também, objeto de ações do Estado mínimo, em caso de 

ocorrência de alguma forma de paralisação temporária no processo de trocas, levando-se em 

conta um possível desequilíbrio temporário no mercado, a implementação de movimentos 

expansionistas para favorecer o desenvolvimento da iniciativa privada no sentido da 

melhoria da competitividade. Nessas circunstâncias, apesar das restrições dos liberais ao 

Estado na sua função neutra e mínima de promotor do desenvolvimento da melhora da 

competitividade, o aparelho estatal deve preservar as condições sob as quais se perpetuem 

os processos de trocas e acumulação através do qual todos os valores da sociedade 

capitalista possam ser reproduzidos.  

Dito de outra maneira, o poder político ao adotar uma postura de 

neutralidade e de não intervenção assume que a liberdade de mercado, determinada pelo 

equilíbrio das relações sociais, sob a forma das trocas de mercadorias, promove um estado 

geral de permanente equilíbrio. Assim, a neutralidade do Estado promulga características de 

impessoalidade ao mercado, permitindo que haja a equivalência de forças entre os agentes 

econômicos que nele se encontram envolvidos pelas relações de troca entre as mercadorias. 

Essa estrutura de poder público, baseado nas formas de produção e no 

estabelecimento de relações sociais, cuja base está alicerçada na capacidade geral da 

sociedade em promover um processo contínuo e permanente de trocas de mercadorias é, em 

essência, a situação ideal que assegura o elo entre as estruturas políticas e econômicas da 

sociedade capitalista burguesa. Em uma economia de ideologia liberal em que predomine as 

trocas privadas, a afirmação dogmática é a de que essas sempre ocorrerão. Caso isso não 

aconteça, o mercado estabelece mecanismos no sentido do retorno ao equilíbrio.  
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Nessas circunstâncias: 

...ou o proprietário da mercadoria oferecida sem êxito se vê forçado a 
reduzir o preço de oferta, ou oferecerá um outro bem, cujo valor de uso 
tenha maior probabilidade de ser vendável. Esse mecanismo auto-
corretivo corresponde totalmente às concepções de Jean Baptiste Say, 
que partia do pressuposto de que uma economia é baseada na forma 
mercadoria se auto-estabiliza e se perpetua. (OFFE & RONGE, 
1984:127). 
 

Em outros termos, essa assertiva refere-se ao dogma da economia 

clássica em que a oferta agregada será sempre igual à demanda agregada, de tal forma que se 

um produto não é vendável aparecerá automaticamente um outro em seu lugar, ou então, um 

outro preço.  

Sob essa base dogmática de Say, considera-se, também, a possibilidade 

de que relações de trocas semelhantes ocorram entre as mercadorias capital e trabalho, isto é, 

parcelas de força de trabalho e de capital podem sofrer temporariamente ou parcialmente 

desequilíbrios em suas relações de troca. A regulação desse desequilíbrio momentâneo nesse 

mercado se caracteriza por um desaquecimento temporário da economia. 

Embora força de trabalho e capital, como qualquer outra mercadoria, 

possam estar, constantemente sujeitos a serem desincorporados das relações de troca e, 

portanto, da forma mercadoria, essa situação possibilita ao Estado mínimo determinar 

critérios para o restabelecimento das condições de competitividade necessárias para que 

todos os atores econômicos tenham idênticas condições de participar das relações de trocas, 

sejam elas na forma de meios de produção, mercadorias e/ou na forma de trabalho. 

Uma desvalorização do capital ou da força de trabalho em função da 

desocupação, ou melhor, da subutilização desses fatores, cria os pré-requisitos necessários 

para uma nova ascensão econômica, pelo menos enquanto os preços estiverem flexíveis em 
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ambos os lados7. Essa confiança na capacidade de auto-regulação do mercado supõe que as 

conseqüências do arrefecimento das relações de troca, sob a forma mercadoria, se tornam 

de tal sorte insustentáveis, que os proprietários de capital e de força de trabalho retornam ao 

mercado. 

O modelo clássico entende, embora com restrições, que a estrutura do 

aparelho estatal pode ser um elemento de regulação das relações sociais de produção isento 

de quaisquer representações institucionalizadas de classes específicas. Nesse sentido, a 

visão clássica, 

...parte da convicção de que o Estado não favorece interesses específicos. 

...O Estado nem está a serviço nem é “instrumento” de uma classe contra 
a outra. Sua estrutura e atividade consistem na imposição e garantia 
duradoura de regras que institucionalizam as relações específicas de uma 
sociedade capitalista. O Estado...defende interesses comuns de todos os 
membros de uma sociedade capitalista de classes. (OFFE & RONGE, 
1984:123). 
 

Nessas condições evidencia-se que a estratégia do Estado não tem 

interesses individuais de classes ou de grupos específicos, mas sim, o interesse geral de 

todas as classes, pois leva em conta a igualdade de oportunidades e de possibilidades para 

acumulação nas relações de troca no sistema capitalista. 

A esse Estado mínimo consiste criar as condições segundo as quais cada 

ator social está incluído num processo universal de relações de troca entre mercadorias, 

trabalho pelo lado do proletariado e pequena burguesia, e capital pelo lado da sociedade 

burguesa e da grande indústria. Nesse fluxo natural de trocas entre mercadorias não há 

necessidade da utilização de mecanismos do poder público enquanto essas relações 

estiverem em seu curso normal, isto é, um processo de acumulação coletiva e continuada. 

                                            
7 O modelo clássico pressupõe perfeita flexibilidade de preços e salários. 
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A perfeição desse Estado neutro não interventor e das leis impessoais de 

mercado permitem a acumulação em condições de igualdade para todas as classes sociais, 

pela forma livre e igualitária da competitividade, cujos meios de sobrevivência e processos 

de acumulação dinamizam a organização social no sentido de uma sociedade justa e 

desenvolvida.  

Portanto, essa pressuposição viabiliza a tese de organização de poder 

social e de poder político, ou seja, sociedade de mercado e a democracia política. A 

legitimação desse Estado, considerando-se a existência de igualdade de condições para 

acumulação, se dá a partir dos resultantes das preferências eleitorais dos agentes que 

compõem as forças estruturais da produção, capital e trabalho. 

Conforme Offe (1984:357-8) a admissão de classes no sistema capitalista 

com democracia pressupõe a necessidade do estabelecimento de arranjos sociais entre os 

vários estratos da sociedade organizada incluindo-se o modo de produção e a forma de 

distribuição dos excedentes econômicos, que dependem das formas como essas forças, são 

organizadas sob regimes democráticos de massa.  

A esse respeito dessa organização, Marx e Engels são contundentes. 

As camadas inferiores da classe média de outrora, os pequenos 
industriais, comerciantes e pessoas que possuem rendas, artesãos e 
camponeses, caem nas fileiras do proletariado:...sucumbiram na 
concorrência com os grandes capitalistas, outros porque sua habilidade 
profissional é depreciada pelos novos métodos de produção. Assim o 
proletariado é recrutado em todas as classes da população...Se por vezes, 
os operários se unem para agir em massa compacta, isto não é ainda 
resultado de sua própria união, mas da união da burguesia que, para 
atingir seus próprios fins políticos, é levada a por em movimento todo o 
proletariado...durante essa fase os proletários não combatem ainda seus 
próprios inimigos, mas os inimigos de sus inimigos, isto é, os restos da 
monarquia absoluta, os proprietários territoriais, os burgueses não 
industriais, os pequenos burgueses.Todo o movimento histórico está 
desse modo nas mãos da burguesia e qualquer vitória alcançada nessas 
condições é uma vitória burguesa.(MARX & ENGELS, 1999:20-1). 
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As ponderações de (OFFE, 1984:358) a respeito dessa questão inserem o 

pensamento marxista com maior ponderação no que diz respeito às relações econômicas e 

políticas. Dessa forma expressa Offe,“...tanto de acordo com Marx como com Mill, ...existe 

alguma tensão entre os dois respectivos princípios organizadores do poder social e político, 

a sociedade de mercado e a democracia política, uma tensão que tem que ser aliviada e 

estabilizada (e possivelmente não o pode indefinidamente)”. 

Assim sendo, possíveis tensões seriam aliviadas a partir da possibilidade 

igualitária da sociedade participar como um todo, da legitimação do processo democrático 

de escolha do aparelho do Estado através do processo eleitoral. Definido o aparelho estatal 

pela vontade da sociedade, esse governo legitimado pela ação popular pode promover a 

expansão das condições sócio-econômicas para a acumulação de excedentes de todos 

estratos da sociedade. Pressupõe-se, também, que esse Estado, composto a partir de forças 

políticas definidas pela vontade da população, amplia os níveis de desenvolvimento 

econômico mantendo latentes oportunidades iguais e continuas em todos os níveis da 

sociedade. 

Assim, inclusão e/ou exclusão de classes no poder se alternam ao longo 

da história lastreadas por posturas ideológicas segundo as quais uma eventual estrutura 

social refletindo, sob circunstancias efêmeras, uma situação momentânea de classe 

dominante e classe dominada, espelha situações sócio-econômicos naturais, resultantes de 

processos democráticos de escolha do aparelho estatal.  

Em síntese, o pensamento liberal, acredita numa postura neutra e de 

Estado sem lutas de classes a partir do fortalecimento das liberdades econômicas e políticas, 

e crê na percepção de que esse benefício coletivo proporcionado pela ideologia do laissez-
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faire, laissez-passe, só será possível caso o aparelho estatal, frente às forças de mercado, se 

mantenha neutro e não interventor no sentido das formas de produção e apropriação dos 

excedentes. 

O modelo liberal nega a utopia distributiva a partir do modo de produção 

capitalista e da evolução tecnológica propiciada pela influência e intervenção de classes 

junto ao aparelho do Estado. Como mencionado anteriormente, eventuais benefícios às 

formas de produção, proporcionados pelo Estado, têm o cunho de propiciar ao sistema 

maiores níveis de competitividade, o que possibilita novos parâmetros de acumulação, e, 

portanto, contribui para a distribuição e sustentação dos benefícios gerados pela liberdade 

de mercado para a sociedade como um todo.  

Trata-se, portanto, de uma situação em que o mercado com poder 

messiânico apresenta-se como soberano e senhor das atividades econômicas, cabendo, 

então, ao Estado todas as iniciativas no sentido do desenvolvimento de ações para a 

ampliação das liberdades mercadológicas e melhoria da competitividade. Estes elementos 

têm caráter fundamental para a evolução da atividade produtiva e, portanto, do bem estar de 

toda sociedade. Dito de outra forma, tudo o que possa abalar as liberdades do mercado deve 

ser evitado, sob pena de crise econômica.  

A tese da neutralidade reflete, então, características de conciliação de 

interesses entre classes no processo de produção e não de submissão de uma classe a outra. 

O Estado, portanto, à luz dessa ideologia é neutro e não interventor. Cabe a ele como 

estruturador das relações sociais, no estado capitalista, atenuar eventuais colisões de 

interesses, o que significa conciliar as conveniências e convergências dos vários estratos da 

organização social através do incentivo à liberdade e à competitividade no mercado, 
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gerando desse modo, o crescimento e desenvolvimento da sociedade através da acumulação 

dos excedentes. 

 

1.2 - A dialética da não neutralidade 

A teoria marxista, alimentada pela dialética da análise política, plataforma 

de estudos das relações entre Estado, poder e classes, é incisiva, ao demonstrar que não há 

neutralidade de classe na ideologia do aparelho estatal quando pressupõe existir sempre 

importantes e íntimas relações entre o poder do Estado e classes dominantes. Sob esse 

ponto de vista, quem detém o domínio do aparelho do Estado, detém o poder econômico, o 

poder político e define a ideologia prevalecente. 

A organização social definida pelas formas como a produção capitalista se 

realiza infere, sob o ponto de vista da crítica marxista, o Estado dirigente como legítimo 

representante da classe dominante. A forma como esse Estado definirá suas prioridades 

considera a lógica dos interesses ideológicos da classe por ele representado e, em sentido 

amplo, contribui direta e indiretamente para a estrutura de distribuição qualitativa e 

quantitativa dos ganhos resultantes da produção.  

Essa distribuição no regime capitalista, por princípio dogmático 

naturalmente desigual, resultado da dominação de uma classe sobre as demais no processo 

da atividade produtiva, consubstanciada nas formas como se processam a produção e suas 

estruturas de repartição de excedentes, contribui em grande medida para a ampliação de 

uma base estratificada e polarizada de classes incluídas e não incluídas. Conforme Kautsky: 
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Como o Estado nasceu da necessidade de refrear os antagonismos de 
classes, no próprio conflito dessas classes, resulta, em princípio, que o 
Estado é sempre Estado da classe mais poderosa, da classe 
economicamente dominante que, também graças a ele, se torna a classe 
politicamente dominante e adquire, assim, novos meios de oprimir e 
explorar a classe dominada (KAUTSKY, 1912 apud LENIN, 1987:16). 
 

A teoria marxista como precursora da teoria das relações entre o Estado o 

poder e as classes sociais sustentam a crença de que há um Estado e um poder com os quais 

a classe dominante estabelece suas alianças manipulando-as para apropriar-se de excedentes 

econômicos, reduzindo-se, em muitos casos essa dominação à defesa de interesses de cada 

um desses estratos representados a cada tempo no aparelho estatal.  

Isso implica em afirmar que a dominação política e a alternância de poder 

entre substratos burgueses produzem ideologias temporais que representam objetivos 

individuais de classes em momentos políticos diversos. Assim, o Estado não passaria de 

uma ditadura de classes representada no poder periodicamente pelas diferentes frações dos 

vários estratos da classe dominante. De acordo com Poulantzas (1981:14): 

O Estado se reduziria à dominação política no sentido em que cada classe 
dominante produziria seu próprio Estado, à sua medida e à sua 
conveniência, e manipulá-lo-ia à sua vontade, segundo seus interesses. 
Todo Estado não passaria, nesse sentido, de uma ditadura de classes. 
 

As relações do Estado e as formas de produção e apropriação de 

excedentes definem, implicitamente, as posições dos estratos sociais no contexto 

econômico-político e social das lutas de classe. A alienação temporal da ideologia das 

classes dominadas em relação às suas lutas ao longo da história, resultado da superestrutura, 

evolução e dominação do processo das formas de produção capitalista, refletem um modelo 

de Estado desenvolvido pelas forças políticas burguesas e pelo poder econômico 

representado por essa classe.  
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Esse Estado é reflexo da estrutura dos modos de produção dessa 

conformação capitalista. “O Estado representativo moderno é um instrumento de 

exploração do trabalho assalariado pelo capital” (KAUTSKY 1912 apud LENIN, 1987:16). 

Tem-se, portanto, um estado de dominação política burguesa e uma superestrutura (Estado 

e ideologia dominantes) que legitimam as instâncias de reprodução social em favor da 

classe dirigente.  

“O Estado é o produto e a manifestação do antagonismo inconciliável
8 

das classes” (LENIN, 1987:8). .Portanto, há uma estruturação formal de classes e subclasses 

nas formas de geração de produto, isto é, uma mesma ideologia legitima diferentes 

substratos de classe em um mesmo Estado e legaliza para o estrato social dominante a posse 

dos meios de produção e seu excedente em cada período.  

Esse Estado reflete, portanto, posições ideológicas que são em si mesmas, 

crenças essenciais para a constituição das relações de propriedade e de posse na divisão 

social do trabalho no próprio seio da produção. A ideologia não é algo neutro na sociedade. 

Ela só existirá se houver classes. A ideologia dominante, representada pela burguesia, 

reflete o poder econômico e político dessa classe e de seus substratos desfazendo-se a ilusão 

de um Estado liberal e neutro que supostamente não interfere na economia, a não ser para 

criar e manter a infra-estrutura material da produção. 

A idéia de Estado neutro não interventor e não representativo de qualquer 

conformação classista, espelha a negação de um Estado que, através de sua política e da sua 

estrutura, delimita a influência das forças que sustentam a ideologia do proletariado ao 

ampliar frações e blocos hegemônicos de classes dominantes. A forma de negação de um 

                                            
8 Grifo do autor no original. 
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Estado não neutro evidencia os esforços de um modelo que visa, de modo permanente, 

fortalecer seus aparelhos no sentido de conter qualquer forma de ameaça, pelo proletariado, 

à sua autonomia e sua neutralidade de gestão. “Todas as classes que no passado 

conquistaram o poder trataram de consolidar a situação adquirida submetendo a sociedade 

às suas condições” (MARX & ENGELS, 1999:25). 

A evolução das relações econômicas nas sociedades ao longo do processo 

histórico concebe um permanente conflito entre poderosos e fracos, opressores e oprimidos, 

uma permanente luta de classes. “A história de todas as sociedades que existiram têm sido a 

história das lutas de classes”. (MARX & ENGELS, 1999:7). 

As lutas de classes, por serem resultado da forma como se processa a 

produção de mercadorias e, portanto, como são apropriados os excedentes gerados pela 

força de trabalho, refletem as relações econômicas entre os diversos estratos sociais. A base 

estrutural da organização da sociedade é a produção econômica e sobre esta base se ergue 

uma superestrutura, um estado e todas as idéias econômicas, sociais, políticas, morais, 

filosóficas e artísticas, etc. 

O ponto de vista marxista infere que no capitalismo sempre haverá 

injustiça social, e um regime econômico de exploração. A única forma de um indivíduo 

ficar rico e ampliar sua fortuna será explorando trabalhadores, ou seja, no capitalismo, o 

operário produz mais para o seu patrão do que o seu próprio custo para a sociedade. “O 

trabalhador cai no pauperismo, e este cresce ainda mais rapidamente que a população e a 

riqueza” (MARX & ENGELS, 1999:26). 

A defesa de um processo de produção controlado por todos os homens e 

povos adviria da revolução comunista proposta por Marx, refletindo a ideologia econômica 
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de uma organização social na qual se associariam todos os homens e povos do planeta 

contra a ideologia burguesa, sendo, portanto, inaceitável que uma parcela inteira da 

sociedade dedicada ao trabalho e à produção, permaneça subordinada física e mentalmente 

a um punhado de grandes capitalistas.  

Porém, no processo de organização social baseada nas formas de 

produção capitalista, a prospecção de uma classe dominante detentora dos meios de 

produção e da organização social, monopoliza as funções mentais e direcionais da classe 

dominada em função da crescente obsolescência do trabalho manual. É a evolução dessas 

formas produtivas e a lógica de como a evolução tecnológica, implementada para 

reprodução do capital exerce domínio sobre os processos e meios de produção, que 

estabelecem a separação entre classe dominante e classe dominada. 

À luz desse ideário, nas sociedades em que a propriedade é privada 

ocorreriam atritos sociais e crises econômicas, itens estes, necessários, mas não suficientes 

para uma revolução comunista. A luta do proletariado contra o capitalismo burguês não 

deveria se limitar apenas à luta sindical por melhores salários e condições de vida. Tornar-

se-ia necessária uma luta ideológica para que o comunismo fosse conhecido pelos 

trabalhadores e assumido como ideologia de luta política para a tomada do poder. O 

proletariado, então, desenvolveria sua arma fundamental, isto é, um partido político, partido 

esse que em sendo revolucionário desenvolveria uma estrutura para a educação dos 

trabalhadores levando-os a se organizarem para tomar o poder por meio da revolução 

(MARX & ENGELS, 1999:41-2). 

Trata-se, portanto, da inversão da pirâmide social e da superação do poder 

estabelecido pelas formas de produção capitalista. A revolução do proletariado, dada as 
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circunstâncias da estrutura de poder no corpo da sociedade organizada, teria na revolução a 

única alternativa capaz de destruir a sociedade capitalista burguesa e construir uma nova 

sociedade. Seria uma reação direta e natural às duras condições de vida dos trabalhadores 

no século XIX, na França, na Inglaterra e na Alemanha. 

A tese marxista crê que a chave para a compreensão dos estágios do 

desenvolvimento é a relação entre as diferentes classes de indivíduos na produção de bens, 

isto é, o dono da riqueza é a classe dirigente porque usa o poder econômico e político para 

impor sua vontade, além do que a classe dirigente jamais iria abrir mão do poder por livre e 

espontânea vontade e desta forma, a luta e a violência seriam inevitáveis. A luta de classes 

seria o meio pelo qual a história progrediria. 

Marx estava convencido que a vitória do comunismo seria inevitável, 

acreditava também, que a história segue certas leis imutáveis à medida que avança de um 

estágio a outro. Cada estágio caracteriza-se por lutas que conduzem a um estágio superior 

de desenvolvimento. O comunismo, então, seria o último e mais alto estágio de 

desenvolvimento. “O proletário utilizará sua supremacia política para arrancar pouco a 

pouco todo capital da burguesia para centralizar todos os instrumentos de produção nas 

mãos do Estado” (MARX & ENGELS, 1999:41-2). 

Em lugar da velha sociedade civil - escreve Marx em Miséria da 

Filosofia: - a classe laboriosa, no curso do seu desenvolvimento, instituirá 
uma associação onde não existirão as classes nem os seus antagonismos; 
e, desde então, não haverá mais poder político propriamente dito, pois o 
poder político é precisamente o resumo oficial do antagonismo existente 
na sociedade civil (MARX, 1847 apud LENIN 1987:29). 
 

O Estado que a pretexto da liberdade de mercado, se manteria neutro com 

relação à expropriação do valor trabalho, mantendo intacta suas teses e ideologias de 

laissez-faire, nessas circunstâncias, favorecendo segmentos da sociedade que detém o poder 



 

 

47

 

para a divisão social do trabalho, seria substituído por uma forma de governo que 

ideologicamente faria a opção pela abolição da propriedade privada e a supressão da 

exploração do homem pelo homem. 

...em lugar da antiga sociedade burguesa, com suas classes e 
antagonismos de classes, surge uma associação onde o livre 
desenvolvimento de cada um é a condição do livre desenvolvimento de 
todos. (MARX & ENGELS, 1999:42). 
 

Para Marx, o Estado é um órgão de dominação de classe, um órgão de 

submissão de uma classe por outra, uma ordem que legaliza e consolida essa submissão. O 

Estado nasce da necessidade de refrear os antagonismos de classes. Porém, é no próprio 

conflito dessas classes que resulta a máxima de que o Estado é sempre o Estado da classe 

mais poderosa, da classe economicamente dominante. Graças a ele, essas classes se tomarão 

classes politicamente dirigentes, adquirindo, assim, meios de oprimir e explorar as classes 

dominadas. De conformidade com Marx: 

O Estado não é, de forma alguma, uma força imposta, do exterior, à 
sociedade. Não é, tampouco, “a realidade da Idéia moral", "a imagem e a 
realidade da Razão como pretende Hegel. É um produto da sociedade 
numa certa fase do seu desenvolvimento. É a confissão de que essa 
sociedade se embaraçou numa insolúvel contradição interna, se dividiu 
em antagonismos inconciliáveis de que não pode desvencilhar-se. Mas, 
para que essas classes antagônicas, com interesses econômicos contrários, 
não se entre- devorassem e não devorassem a sociedade numa luta estéril, 
sentiu-se a necessidade de uma força que se colocasse aparentemente 
acima da sociedade, com o fim de atenuar o conflito nos limites da 
"ordem". Essa força, que sai da sociedade, ficando, porém, por cima dela 
e dela se afastando cada vez mais, é o Estado. (ENGELS, 1849 apud 
LENIN, 1987:9). 
 

O Estado é o reflexo do antagonismo permanente entre exploradores e 

explorados. O Estado antigo e o feudal eram, respectivamente, órgãos de exploração dos 

escravos e dos servos.  

No contexto histórico, conforme (PEIXOTO, 2004:4-8): 
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...a filosofia na Idade Antiga e a teologia na Idade Média, são expressões 
dos interesses da classe dominante...estas formas de conhecimento 
surgiram para legitimar uma rígida divisão social do trabalho. A filosofia 
(na Idade Antiga) foi expressão da cisão entre trabalho manual e trabalho 
intelectual. O trabalho manual era apenas para escravos e o trabalho 
intelectual para os homens livres. Esta cisão contribuía com a dominação 
da classe senhorial sobre as demais. O mesmo ocorreu no feudalismo, 
pois a teologia surgiu como justificativa do poder feudal e se baseava na 
idéia de que o clero era “iluminado” por Deus, e representava Este na 
terra. Aos servos, segundo esta ideologia, Deus dedicou o árduo trabalho 
manual e aos iluminados as “glórias de Deus”, indicando para tais 
iluminados o papel de mediador entre os “impuros” e Deus. Tais 
ideologias, disseminadas nestes períodos, garantiram a hegemonia dos 
senhores de escravos e dos senhores feudais. 
 

Do mesmo modo o Estado burguês é um instrumento de exploração do 

trabalho assalariado pelo capital. Segundo Poulantzas (1981:152): 

O estabelecimento da política do Estado deve ser considerado como a 
resultante das contradições de classes inseridas na própria estrutura do 
Estado...liberal que, supostamente, não interfere na economia, a não ser 
para criar e manter infra-estrutura material da produção. 
 

Concernente a essa inferência em infraestrutura, embora inviável nos 

moldes da política ideológica burguesa, cuja essência estabelece que a propriedade que 

funciona produtivamente é a propriedade privada, o Estado e seu aparelho, utilizando seus 

estoques de capital podem desenvolver e investir em infra-estrutura promovendo melhorias 

eqüitativas para ampliação do mercado e dos níveis de competitividade. 

Esse Estado e sua máquina a serviço da burguesia refletem relações 

institucionais de dominação entre classes, fundamentais para fortalecer a estrutura de 

produção, o poder capitalista e seu funcionamento no sentido da apropriação, pela 

burguesia, dos excedentes gerados pelo proletariado.  

A análise marxista infere que há uma visível conexão entre o exercício do 

poder e o processo de acumulação capitalista. Alianças de caráter permanente entre 

camadas sociais não proletárias e com algum poder político privilegiam, sob o ponto de 
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vista dos benefícios, as classes representadas no centro das decisões do 

poder.(POULANTZAS, 1981:14). 

A evolução das formas de produção capitalista transformou o trabalhador 

em escravo do seu próprio desconhecimento técnico do processo, ao mesmo tempo em que 

o trabalho físico, humano, tornou-se um componente muito menos significativo na 

produção. A eliminação do saber operário através da dominação das formas de produção e 

do produto gerado, altera a composição de forças do sistema organizacional das estruturas 

de Estado e sua concepção ideológica, redirecionando os benefícios obtidos pela 

acumulação de capital para as classes dominantes, representadas pelo aparelho estatal.  

Os recursos materiais para o exercício do poder político de Estado estão 

vinculados às formas de sustentação do processo de acumulação capitalista, intuindo-se, 

portanto, que a força do aparato estatal depende dos níveis de arrecadação e esses, dos 

níveis de acumulação, que por sua vez, dependem da apropriação de mais valia.  

O aparelho estatal tem seu interesse geral desenvolvido para manter as 

condições que favoreçam o processo de acumulação capitalista. Em termos práticos a 

neutralidade do Estado, as relações de produção e as ligações que as compõem, traduzem-se 

sob a forma de poderes de classe, embora sempre negado pela teoria clássica. São 

organicamente articulados e vinculados às relações políticas e ideológicas que legitimam as 

formas de produção e apropriação de excedentes do sistema capitalista.  

Portanto, esse Estado representado pela conformação de forças, cuja 

ideologia representa em si aspectos essenciais na constituição das correlações de 

propriedade econômica, de posse na divisão social do trabalho e das relações de produção, 

não é algo neutro na sociedade.“O Estado, sua política, suas formas, suas estruturas, 
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traduzem, portanto, os interesses da classe dominante não de modo mecânico, mas através 

de uma relação de forças que faz dele uma expressão condensada da luta de classes em 

desenvolvimento”. (POULANTZAS, 1981:149). 

As relações de produção formam a estrutura sócio-econômica da 

sociedade, base real sobre a qual se levanta uma superestrutura jurídica e política à qual 

correspondem as formas sociais de consciência e Estado como instância política na defesa 

da propriedade privada, e, por conseguinte, na defesa de alguma representação de classe.  

A crítica marxista crê que são as condições de troca favorecendo sempre a 

classe representada pela suposta neutralidade do aparelho estatal que permite o 

desenvolvimento das condições necessárias à manutenção das desigualdades entre as 

classes a pretexto de que a livre concorrência estimula o desenvolvimento individual e da 

sociedade. A propriedade pertence ao capitalista. Ao Estado cabe proteger essa propriedade. 

A definição de estrutura produtiva permitiu ao capitalismo burguês desenvolver as 

condições para obter, de forma direta e indireta, os benefícios que o Estado pôde 

proporcionar à classe dominante representada no poder pelos proprietários dos meios de 

produção. 

O texto desenvolvido até esta parte pretendeu, a partir da lógica marxista, 

contestar a ideológica do Estado neutro não intervencionista do sistema capitalista burguês. 

A estrutura social burguesa, moldada a uma ordem produtiva capitalista, desenvolve através 

dessas formas de produção um estereotipo explícito de classe que domina e de classe 

dominada. Nesse modelo gerado a partir da revolução burguesa, o Estado é seu legítimo 

representante, independentemente do grau de participação do proletariado no processo de 

escolha do aparelho estatal. 
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O próximo capítulo pretende desenvolver considerações quanto à lógica 

do Estado neutro e a crença na perfeição do mercado a partir do pensamento de Say. De 

outra parte, a partir da crise do liberalismo no final da década de 1920 e início da década de 

1930, o capítulo seguinte traça paralelos entre dois importantes pensadores – Keynes e 

Kalecki - a respeito de como esses autores pensam o papel do Estado à luz das formas de 

produção capitalista, bem como suas críticas a essa estrutura. A seção é encerrada com um 

rápido apanhado da lógica liberal a partir das teses de Hayek. 
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Capítulo 2 - ESTADO E MERCADO 

Este capítulo tem por objetivo acentuar as discrepâncias entre a tese 

liberal e teorias que se contrapõem à neutralidade do aparelho estatal na economia. Serão 

objeto de análises postulados econômicos que precederam à grande depressão de 1929, bem 

como aquelas desenvolvidas no período pós-depressão. 

Inicialmente são destacados os postulados da economia clássica a partir 

da crença de Say, para em seguida se incluir a crítica keynesiana a essa teoria, bem como 

suas expectativas quanto ao intervencionismo do Estado na regulação das imperfeições do 

mercado e das ações na direção da expansão da demanda agregada. Na seqüência se 

apresenta uma sucinta análise da essência das posições de Kalecki quanto aos aspectos 

políticos do pleno emprego e como a ação governamental se enquadra à sua manutenção. 

Desenvolve-se a seguir breves considerações quanto a eventuais convergências entre as 

teorias de Kalecki e Keynes. Para a finalização, da seção julgou-se oportuno expressar o 

contraponto através das idéias de Hayek com relação ao intervencionismo do Estado e a 

ascensão do neoliberalismo. 

 

2.1 – A Lei de Say – o dogma Perfeito 

O esgotamento do modelo mercantilista, desenvolvido em favor do 

acumulo de metais preciosos (bulionismo) e da intervenção do Estado na economia para 

ampliar o comércio internacional e obter superávits comerciais crescentes como forma de 

fomentar a riqueza das nações, agregado a um conjunto de regulamentações sobre os 

negócios e extensa pauta de impostos e taxas sobre as atividades, criaram as condições 

necessárias à revolução clássica contra o modelo feudal. 
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Essa nova ordem econômica, cuja revolução estabelece a liberdade total 

dos mecanismos do mercado, tem em Adam Smith seu primeiro defensor através da obra A 

Riqueza das Nações (1983). Na figura da “mão invisível” concentra-se a defesa do caráter 

de auto-regulação dos mecanismos do mercado cujas leis fundamentais (oferta e procura) 

tem a propriedade de eliminar quaisquer possibilidades de desequilíbrio e/ou crise, setorial 

ou geral. O sistema de auto-regulação descarta qualquer forma de intervenção nos sistema 

de livre mercado, incluindo-se qualquer ação de cunho governamental.  

A razão para a existência de governo, na concepção smithiana, 

fundamenta-se na necessidade de garantir aos membros da sociedade direitos à propriedade 

privada. Se não há propriedades cujos valores não justifiquem garantias para posse, não há 

necessidade de governo civil (SMITH, 1983:164). Say, por seu turno, acredita que o 

governo não se apresenta como melhor solução para elevar os níveis de riqueza nacional. 

Para ele o governo não é consistente como alternativa à elevação da produção.  

A certeza da eficiência do livre mercado desenvolveu-se com base nas 

determinantes econômicas de longo prazo. A compreensão dessa análise temporal 

fundamenta a formação dos pressupostos de que a demanda não é dependente de 

encorajamento governamental. Assim sendo o limite da riqueza nunca se estabelece pela 

ausência de consumidores, mas pela falta de produtores ou de força produtiva. Na medida 

em que se permita que os mercados funcionem sem qualquer tipo de intervenção está se 

garantindo ao capitalismo que toda oferta crie sua própria demanda. 

No desenvolvimento da produção sob as formas burguesas de gestão do 

sistema econômico, isto é, o mercado regulando as ações do próprio mercado, esse Estado, 

não interventor, cuja ação está limitada ao mínimo necessário - defesa territorial e estímulo 
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à concorrência - se mantém ao largo dos desequilíbrios distributivos, pois a ideologia 

dominante desenvolve a crença na igualdade de condições competitivas entre as classes, e, 

portanto, prega o respeito à propriedade privada. É através da lei de Say, (toda oferta cria 

sua própria demanda), que tomam forma e se ampliam às ações do sistema econômico no 

sentido da implementação, efetivação, manutenção e expansão do laissez-faire no sistema 

capitalista burguês.  

O aparelho estatal está à margem de quaisquer compromissos com relação 

ao consumo, já que a produção de uma quantidade de produtos, conforme a lei de Say, gera 

demanda suficiente para esses mesmos produtos, não havendo quaisquer possibilidades de 

desequilíbrios entre oferta e demanda agregada. O que pode contrariar, eventualmente, essa 

doutrina, é a persistência de um fortuito colapso nas relações de troca entre mercadorias, 

posto que o princípio que fundamenta a lei consubstancia-se no fato de que não poder haver 

desequilíbrios nessas relações por um período elevado de tempo. 

Esse ideário liberal, cuja origem remonta o século XVIII, em bases de                                   

sustentação fisiocrata, contra o sistema feudal e a intervenção do Estado na economia, foi 

interpretado, brilhantemente, por Adam Smith em A Riqueza das Nações (1983), expandido 

pela teoria esposada na lei de Say e que agregado às contribuições de Ricardo ao sistema 

liberal, estipula que em caso de superprodução, a indústria pode reduzir, temporariamente, 

as quantidades produzidas para se ajustar à mudança dos novos padrões da demanda. 

Excedentes no mercado de fatores e de produtos geram um certo 

desemprego e elevação do nível concorrencial, inclusive nas relações capital e trabalho. Há, 

então, uma redução da oferta de força de trabalho para o novo salário real de mercado. O 
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trabalhador, tendo em conta a renda real a ser obtida pela venda de seu trabalho, não se 

interessa pelos empregos disponibilizados. Desse ponto de vista a causa do desemprego e 

ações para corrigi-lo não são questões de muito interesse do mercado, e tão pouco objeto de 

ação governamental, já que essas flutuações são consideradas naturais, transitórias e 

ajustáveis no curto prazo. Na contextualização da teoria clássica, os preços são 

perfeitamente flexíveis, e, portanto, eliminam, no curto prazo, demandas e/ou ofertas 

excessivas, inclusive, no mercado de fatores.  

O desemprego, portanto, é temporário e está representado por um excesso 

de oferta no mercado de fatores em função dos salários reais estarem por demais elevados, 

isto é, acima do ponto de equilíbrio das relações de compra e venda desse mercado. Uma 

redução dos salários ou uma elevação de preços dos produtos gerados pela economia - há 

perfeita flexibilidade de preços e salários - faz com que as taxas de salários reais se tornem 

inferiores à desutilidade marginal do trabalho, com a conseqüente redução das ofertas desse 

fator, o que faz com que a economia volte ao seu ponto de equilíbrio. 

Excedentes de capital também estão fora de cogitação, uma vez que na 

economia considerada como um todo, existe uma demanda potencial mais que suficiente 

para absorver a produção realizável do capital disponível nesta economia, ou seja, se houver 

excesso de oferta no mercado de trabalho, esta tende a se ajustar de forma automática ao 

processo de acumulação de capital.  

Assim, quando a acumulação é intensificada, aumenta a demanda por 

trabalho e eleva-se a taxa de salário, em detrimento da taxa de lucro. Como contrapartida, 

há um aumento da oferta de força de trabalho em função da elevação da taxa de salários, 
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fato este que pressiona aquela demanda para baixo, até que esta taxa de salário alcance seu 

nível natural. Como esse nível é igual ao preço natural do trabalho, corresponde a um certo 

nível social aceito pelos trabalhadores (poder real de compra), que é, portanto, superior ao 

nível de subsistência. Esta posição também satisfaz ao capital uma vez que recompõe as 

taxas de lucro sobrecarregadas no instante inicial pela elevação das taxas de salários. Há, 

portanto, um equilíbrio permanente entre vendedores e compradores.  

Eventuais excessos ou escassez de capacidade produtiva seja de capital, 

ou de trabalho, se vierem a acontecer, serão solucionados em um curto período de tempo. 

No caso do ajuste não ocorrer de forma automática, existem amplas possibilidades de os 

fatores, em razão de perfeita mobilidade de recursos, serem deslocados para outro ramo de 

atividade, para a qual existe demanda suficiente para absorver uma produção adicional.  

Esses princípios da doutrina clássica configuram, em sua essência a lei de 

Say, que estabelece que toda produção encontra uma demanda, ou seja, que toda renda 

(salários e lucros) é inteiramente gasta nas compras de mercadorias e serviços, e, portanto, 

não pode haver um excesso ou escassez de produção ou renda em relação à demanda ou às 

despesas efetivamente realizadas. Dito de outra forma, as mercadorias são 

permanentemente trocadas entre si, entendendo-se, também, trabalho como uma 

mercadoria. 

O dogma fundamental quanto ao funcionamento desses sistemas 

econômicos na economia clássica está alicerçado, por convicção, na estabilidade dos 

mercados. As flutuações, portanto, são instabilidades passageiras. Os economistas clássicos 

embora estivessem assistindo a quedas bruscas do volume de negócios e a colapsos 

financeiros, acreditavam que haveria correção automática da estrutura do sistema, no curto 
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prazo.  

A eliminação dessas eventuais instabilidades, (excessos de oferta e/ou 

demanda), quer por medidas políticas, isto é, pela ação do Estado9 no sentido do ajuste para 

a melhoria das condições de concorrência quer pelas forças naturais do mercado, se dá 

através de ajustes automáticos dos salários nominais. 

O processo de circulação da produção, em seu conjunto, é entendido 

como sendo constituído por uma troca de produtos por produtos, sendo o dinheiro usado 

apenas como meio de troca sem influência no processo de reprodução e circulação. O 

dinheiro passa a expressar apenas o valor nominal da troca que se realiza efetivamente entre 

as próprias mercadorias. Em outras palavras, o crescimento econômico depende de fatores 

reais, excluindo-se da análise clássica qualquer influência da moeda nesse processo.  

                                            
9 Vale destacar que Malthus e sua discordância da lei de Say através de discussões acadêmicas com Ricardo, 
pareceu querer desenvolver argüições mais profundas com relação ao Estado capitalista. No entanto, além de 
genéricas e com conflitos de idéias, sua posição quanto ao Estado limita-se à defesa dos proprietários de 
terras. Malthus está em busca de uma conceituação para a riqueza do Estado. Na correlação entre sua teoria 
sobre população com o nível de riqueza, crê que o trabalho, nas atividades não agrícolas, é produtivo para os 
indivíduos, mas não para o Estado. Acredita, ele, ainda, que todo aumento da produção de alimentos de um 
país contribui para o benefício de toda sociedade. Nesse sentido, pode-se deduzir que a postura de Malthus 
com relação a esse conceito remete ao raciocínio de que capitais empregados fora da agricultura 
proporcionam lucro individual, já aqueles aplicados na agricultura o lucro ao Estado. Favorável a “lei dos 
cereais” que proibia as importações de trigo, e contrário à assistência social que garantia o mínimo para saciar 
a fome dos indivíduos “lei dos pobres”, visto ser esta lei, conforme seu pensamento, contrária ao ajuste natural 
entre população e oferta de alimentos. Malthus levanta uma questão fundamental e contrária à teoria do 
equilíbrio de Say. Malthus está preocupado com a insuficiência da demanda efetiva, o que pressupõe 
pessimismo quanto à acumulação de capital, ao mesmo tempo em que está alinhado com a atividade dos 
proprietários de terras, visto que aplicações mais seguras de excedentes agrícolas garantiriam os interesses do 
Estado. Malthus. Com respeito ao papel do Estado, no sentido de garantias ao equilíbrio da economia, sua 
lógica traz contradições, isto porque ao mesmo tempo em que recorre ao Estado como agente regulador da 
demanda efetiva entende que o gasto público deveria ser evitado a todo custo. Malthus reconhece o laissez-

faire ao mesmo tempo em que defende que “É dever do Estado...regular as despesas de modo a produzir a 
menor flutuação possível da demanda”(MALTHUS, 1983:268). Independentemente das contradições do 
pensamento de Malthus, ele é o primeiro dos clássicos a discordar do dogma do equilíbrio permanente ao 
apontar a possibilidade de insuficiência de demanda efetiva. É pioneiro ao propor que o ajuste no sentido do 
equilíbrio do mercado se faça através de maior intervenção governamental na economia por meio de obras 
públicas para reduzir o desemprego. Em outras palavras, a ação do Estado implicaria em uma adequação da 
capacidade dos meios da distribuição entre classes produtivas e improdutivas, aproximando-se a oferta das 
necessidades através do comércio interno, de tal forma que estimulasse o aumento contínuo da riqueza. 
(MORAES, 1996:111-115). 
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A moeda para Say é apenas um condutor de mercadorias, um agente 

intermediário de trocas, um equivalente de valor entre mercadorias. Ricardo, por seu turno, 

como principal defensor da lei de Say, também é adepto da teoria da neutralidade da moeda. 

Para ele o dinheiro é apenas a forma utilizada para a realização das trocas entre os produtos. 

Para os clássicos, então, a moeda é neutra, não possui valor intrínseco, 

servindo apenas como instrumento de troca. A idéia expressa na lei de Say, é de que o 

mesmo processo de produção que cria os produtos (oferta) gera também rendas, ao pagar 

salários, juros, rendas fundiárias e aluguéis; rendas essas que serão responsáveis pela 

compra dos produtos (demanda). Se a moeda não tiver características de neutralidade, será 

objeto de entesouramento e, portanto, a retenção dessa moeda afeta negativamente os ciclos 

de produção e circulação. A moeda neutra ao impedir o desequilíbrio do sistema, garante a 

lei de Say. Com moeda é neutra, e mero instrumento de troca, não pagando juros, os 

economistas clássicos supunham que a forma ideal de manter a riqueza seria sob a forma de 

títulos. 

Neste contexto, o papel dos componentes da demanda agregada está 

delimitado pela determinação da taxa de juros de equilíbrio. É esta taxa que garante que 

eventuais mudanças exógenas nos componentes da demanda não afetem o nível da 

demanda agregada por bens e serviços.  

Na teoria clássica o montante de fundos que os indivíduos desejam 

emprestar é igual ao montante que outros indivíduos desejam tomar emprestado. A taxa de 

juros mede o retorno pela propriedade desses títulos e é equivalente ao custo de se tomar 

um empréstimo. Essa taxa estará influenciada pelos fatores que determinam os níveis de 

oferta e demanda desses títulos.  
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No sistema clássico, os fornecedores de títulos são as firmas que 

financiam seus dispêndios de capital (projetos de investimentos) pela venda de títulos e o 

governo que pode vender títulos para financiar eventuais déficits (gastos superiores a 

receitas tributárias). Do lado da demanda, no mercado de títulos, estão os poupadores 

individuais que compram os títulos. A poupança é uma função positiva da taxa de juros e 

está vinculada a seus patamares. Para os clássicos, os poupadores podem tirar vantagens em 

termos de valor de troca ao abrir mão do consumo atual. Poupar então, implica consumo 

futuro.  

A determinação da taxa de juros de equilíbrio no sistema clássico se dá 

pela igualdade entre a oferta de fundos de empréstimos que consistem na poupança do 

período e, da demanda por esses fundos de empréstimos, que representam os investimentos 

somados à parcela do déficit governamental financiado por títulos.  

Conforme Froyen (1999:76), a taxa de juros no sistema clássico tem uma 

função estabilizadora. No curto prazo, os investimentos dependem da taxa de juros e da 

rentabilidade futura dos projetos de investimentos. Esta relação que envolve oferta e 

demanda por títulos, pode eventualmente ser afetada por choques exógenos. Nestas 

circunstâncias os mercados poderão entender que há redução das possibilidades de lucros 

com investimentos. Isso tem o efeito de reduzir esses investimentos e, por conseguinte, a 

demanda por fundos de empréstimos para toda e qualquer taxa de juros.  

Neste contexto se houver a suposição de que o orçamento do governo 

esteja em equilíbrio, e que o governo não precise captar recursos, os investimentos, nesta 

situação, serão a única fonte de demanda por fundos de empréstimos, com conseqüente 

queda dos juros, implicando em uma redução da rentabilidade esperada dos projetos de 
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investimentos. 

Assim, à medida que a taxa de juros diminui, dois ajustes são produzidos. 

Em primeiro lugar a poupança cai e o consumo aumenta. O tamanho do declínio da 

poupança e o correspondente aumento da demanda por consumo dependem da magnitude 

dessa variação. Em segundo lugar, os investimentos são levemente fortalecidos com o 

declínio das taxas de juros. Esse aumento dos investimentos induzido pela taxa de juros 

ajusta os níveis de poupança (oferta de fundos de empréstimos) ao mesmo nível de 

investimentos (demanda por fundos de empréstimos). Nessa circunstância há um novo 

equilíbrio, o aumento do consumo (queda de poupança), somado ao aumento no 

investimento causado pela redução das taxas de juros, de acordo com os clássicos, deve ser 

igual ao declínio autônomo da demanda por investimentos. 

Consoante Froyen (1999:78), o papel estabilizador da taxa de juros é 

fundamental para explicitar a defesa do pleno emprego. “Os choques que afetam a demanda 

por consumo, por investimentos e a demanda do governo não afetam a demanda total pelo 

produto...Isso se deve às propriedades de auto-ajuste no mercado...refletidas na curva de 

oferta vertical” e que garantem, o pleno emprego no longo prazo. 

Mesmo no curto prazo, somente situações de pleno emprego podem ser 

posições de equilíbrio. O crescimento da economia clássica resulta da elevação dos 

estoques dos fatores de produção e dos avanços nas técnicas produtivas. Sob a ótica teórica 

do movimento clássico, o nível de renda normal ou de equilíbrio, em qualquer instante do 

tempo é a do pleno emprego, isto é, aquela em que o produto efetivo é igual ao potencial 

(oferta e demanda agregada, iguais). 
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Na teoria clássica o poder de compra só pode ser criado através da 

produção. Desta forma, esse valor não pode ser superior ou inferior ao valor desta 

produção. Se assim não fosse, não haveria o equilíbrio preconizado por essa doutrina. Se 

eventualmente um indivíduo não gasta todo seu dinheiro na compra de bens e serviços, 

outro fará por ele, recebendo o dinheiro por empréstimo. Assim, o poder de compra de um 

indivíduo pode ser transferido para outro, uma vez que a teoria em questão não admite que 

a demanda possa ser aumentada ou diminuída sem que aumente ou diminua o valor da 

produção.  

Sendo assim, os obstáculos à expansão da demanda são os obstáculos ao 

crescimento da produção e, portanto, ao pleno emprego. Desta maneira, a força de trabalho 

disponível e os meios de produção são regulados pela própria produção. A economia tende, 

naturalmente, a operar a pleno emprego dos recursos não necessitando, em momento algum, 

de qualquer tipo de ação governamental no sentido do bem estar social. 

De outra parte, para a doutrina clássica os gastos públicos não exercem 

quaisquer efeitos positivos sobre a economia e, em especial, sobre o crescimento 

econômico. Ao contrário, os gastos do governo podem ser um obstáculo ao crescimento 

econômico na medida em que os recursos são retirados do setor privado produtivo, para 

atividades consideradas não produtivas, o que afeta diretamente o processo de acumulação 

capitalista, uma vez que reduz a capacidade de poupança e, portanto, de investimento da 

economia.  

Sobre essa questão Say e demais economistas clássicos, como Smith e 

Ricardo se opõem frontalmente aos gastos públicos como forma de regulação e intervenção 

nos mecanismos de mercado. Independentemente de sua destinação, recursos originários do 
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governo - agente econômico não produtivo - prejudicam as atividades do livre mercado e o 

desenvolvimento da auto-regulação.  

Além dos aspectos que desequilibram o sistema, o governo é visto por 

esses clássicos, principalmente Say, como um mau produtor, de tal forma que esse Estado 

pode ser capaz de em pouco tempo “...perturbar de forma violenta o equilíbrio que 

naturalmente se estabelece entre os preços das coisas"(SAY, 1983:192). 

Essas convicções estabelecem que nas relações de classe o processo de 

produção e acumulação é de igual magnitude e de plena liberdade concorrencial. O Estado 

neutro e não interventor no sentido da ampliação da igualdade de condições entre as 

diferentes classes mantém a sua representatividade, suas ações, e seu poder político sem 

benefícios a quaisquer segmentos da sociedade, ou seja, o aparelho estatal se faz isento de 

quaisquer interferências e dominação de interesses de classes. 

A defesa incisiva de um mercado livre e auto-regulável se manteve até a 

grande depressão quando a teoria clássica não conseguiu explicar a crise que os países 

industrializados atravessaram entre 1929 e 1933. Nesse período, Estados Unidos e Reino 

Unido enfrentaram quedas reais de produto em torno de 23% e 33%, respectivamente, com 

taxas de desemprego superiores a 20%.  

Malthus não se alinhou em tempo algum aos demais pensadores clássicos, 

tendo em conta seus questionamentos à lei de Say. Malthus antevê cem anos antes de 

Keynes os aspectos que envolvem a insuficiência da demanda agregada como fator de 

desequilíbrio das relações de troca na economia capitalista. Para Malthus o equilíbrio e o 

crescimento da riqueza de uma nação se dá em função do comportamento da demanda 

efetiva e não pelas relações que estabelecem as formas de produção e divisão social do 
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trabalho desenvolvida pelos liberais. 

A crítica de Malthus aos economistas clássicos, Say e Ricardo, e em 

especial a lei de Say, considera ser um grave equívoco a crença de que a lei de oferta e 

procura é determinada pelo lado da oferta. O ponto mais contundente de sua crítica se volta 

ao dogma clássico do equilíbrio permanente ao criticar as teses defendidas por Say em seu 

O tratado de Economia Política, explicitando sua indignação ao afirmar que Say crê “que o 

consumo de uma mercadoria, por tira-la do mercado, diminui sua demanda e a produção de 

uma mercadoria aumenta proporcionalmente a demanda” (MALTHUS 1983:186). 

O corte metodológico para a breve exposição dos argumentos da tese 

malthusiana exposta nesta seção com relação à riqueza do Estado e, principalmente, em 

face à contundência das críticas ao dogma liberal, visaram apresentar um contraponto em 

relação à unanimidade do pensamento clássico da auto-regulação do mercado.  

Esses aspectos elementares que compõem a essência da abordagem 

clássica no Séc. XIX e início do Séc. XX, e que sucumbiram no pós-guerra à teoria 

keynesiana - antecipada por Malthus com um século de antecedência - voltam a partir da 

década de 1980, com a desregulamentação mundial dos mercados. A ordem econômica 

liberal do século XXI, guardadas as proporções tecnocientíficas e estruturas sociais e 

políticas, espelham doutrinas semelhantes àquelas preconizadas ao final do século XIX e 

início do século XX.  

A consolidação do pensamento clássico esposado nesta seção, mesmo, 

ainda, sem a abordagem do pensamento keynesiano, procurou expressar a lógica liberal, 

através das contribuições de autores como Smith, Say e Ricardo, cuja forma de pensar 

justifica o liberalismo do mercado, igualdade de oportunidades e o Estado com atitudes 
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neutras, sem vínculos com as dimensões do econômico e esvaziado de conteúdo político. 

A seguir o objeto de análise será o pensamento keynesiano, cuja temática 

considera que o dogma liberal não se sustenta frente às imperfeições do mercado. Keynes 

desenvolve a questão da demanda efetiva contrapondo-se principalmente à perfeita 

flexibilidade de preços e salários, além de discordar frontalmente do equilíbrio permanente 

ao nível do pleno emprego. 

Keynes acredita que o papel do Estado na economia e sua ação como 

agente interventor no sentido do pleno emprego é apenas uma possibilidade e não um 

dogma como preconizou a teoria clássica. Também é objeto de exame questionamentos 

apresentados por Kalecki quanto aos aspectos que norteiam o pleno emprego e as ações do 

Estado no sentido de sua manutenção. Ao final da seção traça-se uma síntese comparativa 

entre essas teorias. 

 

2.2 – O Estado na perspectiva de Keynes e Kalecki 

A dicotomia entre pressupostos teóricos clássicos, kaleckianos e 

keynesianos expõe de um lado - fundamentada na lei de Say - o dogma da igualdade entre 

oferta e demanda agregada, equilíbrio automático e permanente do mercado, e, de outro 

lado, a tese intervencionista, cuja essência se baseia na correção das imperfeições desse 

mesmo mercado pelas ações governamentais, fato que invalida o dogma do pleno emprego 

permanente, e, portanto a lei de Say. Nos ateremos ao pensamento intervencionista. 
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2.2.1 – Keynes – crítica aos clássicos e Estado interventor10 

O ponto de partida da teoria Keynesiana de que há a possibilidade de 

equilíbrio com subemprego, fundamenta-se nos acontecimentos do final da década de 

192011, cuja crise desafiou os mecanismos de ajustes automáticos preconizados pelos 

economistas clássicos. Com o aprofundamento da crise e não havendo quaisquer sinais de 

recuperação, através das forças de mercado, os pressupostos da teoria clássica não 

conseguiram explicar as razões do desemprego em massa e das quedas reais de produto.  

Na depressão de 1929, os salários - nominais e reais - caíram 

drasticamente, embora os salários reais tenham se reduzido em menor escala tendo em 

conta a política deflacionária do governo inglês. Porém, muito mais grave do que a queda 

dos salários foi a elevação das taxas de desemprego e a queda do produto real. Para os 

clássicos as causas da elevação das taxas de desemprego limitavam-se, até então, na 

possibilidade de o salário real estar muito elevado o que afetaria, negativamente, todo o 

sistema econômico. 

Com relação a esse pressuposto clássico, a abordagem keynesiana é 

discordante, pois descarta a generalização da abordagem de equilíbrio parcial - mercado de 

trabalho - como única variável determinante de tais circunstâncias. Seria muito remota a 

possibilidade de um único agregado repercutir noutras partes do sistema a ponto de 

desequilibrá-lo por um longo período.  

                                            
10 “Os principais defeitos da sociedade econômica em que vivemos são: a sua incapacidade para proporcionar 
o pleno emprego e sua arbitrária e desigual distribuição da riqueza e das rendas” (KEYNES, 1988:245). 
11 Conforme Przeworski (1989:241), “A ideologia que orienta a atual ofensiva da direita é, sob muitos 
aspectos, um fantasma da década de 1920: opõe-se ao estatismo, defende a hegemonia do empresário, 
apresenta o consumo popular como contrário aos interesses nacionais e acredita fundamentalmente na 
racionalidade do mercado e na importância autônoma da moeda”. 
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Os componentes que afetam a mudança do quadro depressivo da 

economia são o nível de demanda e os custos, considerando-se a renda do trabalho como 

elemento de composição de ambos os itens. A causa principal do desemprego não se 

explica pela alteração do salário real, mas sim em função do elevado nível das taxas de 

juros, o que afeta os níveis de investimentos12. 

A abordagem de Keynes não difere da explicação clássica13, exceto num 

detalhe de grande importância; a expectativa com relação ao futuro. Mesmo havendo uma 

grande quantidade de poupança disponível e seja baixa a taxa de juros, os empresários só 

tomam a decisão de investir quando têm uma opinião favorável com o desempenho futuro 

da economia e do ramo de negócio ao qual se dedicam.  

Assim, para Keynes, se o futuro for muito incerto e baixa a taxa de juros, 

a poupança das famílias e das empresas será mantida em sua forma líquida, aumentando a 

demanda por moeda. Havendo uma expectativa favorável com relação ao futuro dos 

negócios, a decisão de investir depende da eficiência marginal do capital comparada com a 

                                            
12 Julgou-se oportuno inserir uma breve analogia em relação a algumas posições quanto aos juros. A escola 
neoclássica de economia postula que o investimento só pode ocorrer depois que haja uma poupança prévia da 
sociedade. A poupança social, entendida como o sacrifício do consumo presente pelo gasto futuro ampliado, 
constituiria os fundos emprestáveis. Quer dizer, à medida que uma parte da renda fosse poupada geraria 
automaticamente o capital disponível para ser investido (KEYNES, 1988). Para Keynes, o financiamento da 
produção gera poupança e não o contrário. Na sua visão, os fundos para investimento são formados 
independentemente do esforço de poupança da sociedade. Os fundos que financiam o investimento são 
formados pelo sistema bancário, e quanto mais sofisticado e desenvolvido for o mercado de capitais, mais 
recursos estarão disponíveis para os investidores (KEYNES, 1988; COSTA, 1999).Os fundos de capitais para 
empréstimos são formados pela poupança da sociedade, que para os neoclássicos depende da renúncia ao 
consumo. A renúncia ao consumo é estimulada pela taxa de juros. Quanto maior a taxa de juros mais 
poupança estará disponível para financiar o investimento. Assim, a acumulação depende da postergação do 
consumo presente, o que será recompensado com maior poder aquisitivo para gastos no futuro, propiciados 
pela remuneração da poupança, a taxa de juros. Dessa forma, o investimento só pode tornar–se factível se a 
sociedade fizer poupança (KEYNES, 1988; CARVALHO, 2001).  
13 “O apelo ideológico apoiava-se em valores populares, tais como a poupança, a responsabilidade e o bom 
senso” (PRZEWORSKI, 1989:241). 
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taxa presente de juros. Se a taxa esperada de lucro for igual ou maior que a taxa de juros 

paga por um título, o empresário terá motivos para investir (KEYNES, 1988:101-2). 

Na abordagem teórica da economia de mercado, o propósito do 

investimento é a obtenção de lucro. O investidor espera ao final do empreendimento sair 

com mais capital do que inicialmente alocou no projeto. Na perspectiva clássica, a decisão 

de investir está atrelada à taxa de retorno do investimento em comparação com o ganho que 

um título proporciona caso seja feita uma aplicação financeira, ou quanto um intermediário 

financeiro cobra para financiar o empreendimento.  

Na hipótese de que o empresário tenha todo o capital que o projeto exige 

a taxa esperada de lucro tem que ser igual ou maior que a taxa de juro vigente no mercado. 

No mundo teórico clássico, o empresário não corre o risco de que a produção não encontre 

mercado, pois de acordo com a chamada lei dos mercados de Say, a oferta propicia a renda 

necessária e igual para concretizar a venda, o consumo. 

Keynes atacou de forma contundente os postulados da economia clássica. 

Sua critica, entretanto, não aponta, e nem poderia, que o investidor não necessita da 

propriedade do capital. O que Keynes postula contra os clássicos é que a poupança não 

surge de um sacrifício do consumo presente em troca de maior poder aquisitivo no futuro. 

Para ele, o consumo é função da renda e quando ela cresce o dispêndio em consumo 

aumenta em menor proporção. Nesse sentido, quanto mais rica torna-se uma sociedade 

maior será o percentual do rendimento que será poupado. Nesses termos, a poupança é um 

problema e não uma solução como ela é vista pelos clássicos. 

A abordagem keynesiana baseia-se na ligação entre a demanda agregada 

(consumo e investimento) que consumidores e produtores projetam cumprir, se 
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posicionando contra a teoria de seus predecessores que presumiam a economia pelo lado da 

oferta. Keynes (1988:73), a esse respeito esclarece que: 

A função da demanda agregada relaciona determinado volume de 
emprego com o produto das vendas que se espera realizar desse volume 
de emprego. O produto das vendas forma-se pela soma de duas 
quantidades – a soma que será destinada ao consumo quando o emprego 
está a certo nível e a soma que será destinada ao investimento.   
 

Os planos de compra, em um dado período, se manifestam em qualquer 

nível de atividade e emprego determinado pelas expectativas dos produtores, e, se as vendas 

resultantes estão em desacordo com as expectativas, estas serão, posteriormente, revisadas e 

ajustadas, o que determinará uma elevação ou redução da atividade produtiva, cujos 

reflexos serão visualizados no mercado de trabalho. 

Disto se deduz que, levando em conta certas condições da técnica de 
recursos, e, de custo dos fatores por unidade de emprego, tanto para cada 
firma individual quanto para a indústria em conjunto, o volume do 
emprego depende do nível de receita que os empresários esperam receber 
da correspondente produção. (KEYNES, 1988:34). 
 

Esta lógica conhecida como princípio da demanda efetiva pressupõe que o 

nível de emprego e do produto é determinado pelas expectativas quanto ao total da 

demanda em um determinado período, e é para esta demanda esperada que os produtores 

determinam o volume de trabalhadores necessários para produzi-la, não sendo válida, neste 

caso, a tese da desutilidade marginal do trabalho14.  

Por essa teoria pode haver desemprego involuntário, considerando-se que 

a ampliação ou redução de oferta de postos de trabalho é determinada pelos detentores dos 

meios de produção com base em expectativas e incertezas, e não pelo valor real ou nominal 

                                            
14 “O que se entende por desutilidade é qualquer motivo que induza um homem ou grupo de homens a recusar 
trabalho, em vez de aceitar um salário que para eles representa uma utilidade inferior a certo limite mínimo”. 
(KEYNES, 1988:23). 
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do salário. Portanto, aspectos intangíveis que conformam essas expectativas e incertezas 

quanto ao comportamento da demanda efetiva num dado período considerado, serão, então, 

os determinantes dos níveis de produto e emprego dessa economia.  

No que tange ao mercado dos fatores e seu suposto equilíbrio natural 

entre oferta e procura por trabalho, a partir de Keynes, admite-se a possibilidade da 

involuntariedade do desemprego, influenciado, também, por fatores de caráter exógeno de 

decisão no curto prazo. Tais fatores de curto prazo seriam os determinantes das expectativas 

de longo prazo com relação aos volumes a serem produzidos pela economia e 

conseqüentemente o volume de desemprego involuntário. Sob esta ótica, embora admitindo 

que há subutilização dos recursos disponíveis no mercado de produtos e de fatores, a 

economia pode estar em equilíbrio, embora abaixo do pleno emprego. 

O pensamento keynesiano procura explicar a subutilização dos fatores 

como resultante de uma situação de insuficiência da demanda agregada. Dito de outra 

forma, a propensão marginal a consumir da sociedade pode não ser suficiente para absorver 

toda produção. Dentre as razões que podem gerar esse desequilíbrio do fluxo de trocas, 

destaca-se o dinheiro, tendo-se em conta que além de mero intermediário de troca, como 

pensavam os clássicos, há segundo Keynes outras possibilidades de utilização para a 

moeda, incluindo-se além de transações, entesouramento e a especulação.  

Conforme Pires (1995:35): 

Keynes observa que, sendo a economia capitalista obrigatoriamente uma 
economia monetária, surge daí a possibilidade/tendência de que uma 
parcela da renda recebida pelos agentes econômicos não seja dispendida 
na compra de bens e serviços e sim “entesourada” sob a forma de moeda. 
 

Portanto, existe a possibilidade de uma maior preferência pela 

manutenção de sua posse, ou aquilo que ficou conhecido como a preferência pela liquidez e 
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que de certa forma, também é determinada pela expectativa do que possa vir a acontecer no 

futuro, tendo-se como referencial os acontecimentos presentes (representados nessas 

observações pelas expectativas das taxas de juros de curto prazo). É sob esta ótica que a 

lógica Keynesiana explicou o problema da depressão dos anos de 1930, ou seja, uma 

distorção resultante de taxas de juros excessivamente elevadas. 

Estabelecidos parâmetros mínimos da crítica keynesiana quanto aos 

ditames clássicos em relação ao mercado, em cuja essência destacam-se as contradições da 

lei de Say frente a grande depressão, a seqüência analítica desta seção se encaminhará para 

as posições de Keynes quanto à ação do Estado como agente regulador das imperfeições do 

mercado. De acordo com Pires, (1995:15), “O ponto de vista pragmático...implica enxergar 

o Estado...como substituto do mercado quando este se mostra deficiente; seja para produzir 

bens públicos, seja para estimular a demanda agregada. 

A análise da evolução do pensamento econômico ao longo da história se 

dá ao sabor dos problemas concretos que esta coloca a cada momento. Dentre eles, a 

participação direta do Estado nas economias que serviam de paradigma para que se 

conceituasse a economia capitalista, especialmente na Inglaterra onde esta, era 

efetivamente, muito pequena.  

Em termos práticos não havia, a rigor, política fiscal (o peso das despesas 

do governo na economia era muito reduzido), nem monetária (a adesão ao padrão ouro 

tornava a política monetária um apêndice da política de defesa de reservas para sustentação 

do câmbio). A ação de envolvimento do Estado, tanto na economia política clássica quanto 

na neoclássica, não possuía qualquer papel ativo para exercer na economia. Isto, porém, não 

significa que o Estado fosse totalmente inerte.  
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Após a I Guerra Mundial “...emergiram três correntes políticas principais 

no mundo: o comunismo soviético, o nazi-facismo, característico da Itália, Alemanha, 

Espanha e Portugal, e reformismo social-democrata. Apenas este último preocupou-se em 

dar continuidade...ao Estado democrático A vitória desta terceira corrente...constitui...um 

dos eixos principais de articulação do projeto social-democrata...para a justificação e 

conseqüente consolidação dos gastos do governo na área social”(PIRES, 1995:34-5).  

Keynes, conforme Przeworski (1989:242), transformou a macroeconomia 

de um estado de espírito em uma teoria, capaz, através de métodos dedutivos, analisar os 

determinantes da renda nacional e a avaliar políticas alternativas, transformando-se em 

veículo para a articulação de reivindicações de direito à hegemonia e linguagem da política 

econômica, deixando, assim, um legado técnico de resolução de conflitos ideológicos 

através da teoria econômica.  

As teorias econômicas são racionalizações dos interesses políticos de 

classes e grupos conflitantes, e como tal devem ser tratadas. Sob as alternativas econômicas 

encontram-se modelos culturais que resultam em projetos econômicos que podem 

representar projetos políticos e sociais.  

Nesse contexto, a teoria keynesiana é considerada como o alicerce 

ideológico e político para o compromisso da democracia capitalista envolvendo relações 

capitalistas de produção, acumulação e distribuição. Segundo (PRZEWORSKI 1989:243), 

A combinação de democracia e capitalismo estabelece um compromisso: 
aqueles que não possuem instrumentos de produção consentem com a 
instituição da propriedade privada do estoque de capital, enquanto que os 
que possuem instrumentos produtivos consentem com as instituições 
políticas que permitem a outros grupos apresentar eficazmente suas 
reivindicações quanto à alocação de recursos e à distribuição do produto.  
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Também a esquerda voltou-se à visão da economia capitalista e às 

recomendações à política econômica fornecidas pela teoria keynesiana O keynesianismo, 

então, torna-se capaz de conciliar a propriedade privada dos meios de produção com gestão 

democrática da economia. Essa forma de gestão assume como factível o controle 

democrático sobre o nível de desemprego e distribuição da renda viabilizando o capitalismo 

democrático. A lógica keynesiana forneceu o alicerce para o compromisso de classes, dando 

aos partidos políticos, representantes do operariado, uma justificativa para exercer cargos 

políticos em sociedades capitalistas, dando-lhe uma razão para estarem no poder. 

A teoria keynesiana se desenvolve no sentido de abrir, pela primeira vez, 

espaços para a intervenção do governo na economia, bem como desenvolvimentos políticos 

seguindo uma lógica própria que leva a economia para uma ampliação do peso do Estado 

no produto nacional. Assim de acordo com Keynes (1988:248): 

O Estado deverá exercer uma influência orientadora sobre a propensão a 
consumir, em parte através de seu sistema de tributação, em parte por 
meio da fixação da taxa de juros e, em parte, talvez, recorrendo a outras 
medidas. 
 

A revolução keynesiana representou uma ruptura com o modo de 

desenvolvimento da teoria econômica até então, porque não apenas são identificadas 

insuficiências de natureza estrutural na forma de operação de economias capitalistas, mas 

também porque a forma específica pela qual estas insuficiências se manifestavam pediam, 

não apenas a criação de regras compensatórias para as falhas de mercado, mas também para 

o acompanhamento e intervenção constante.  

No entanto, o domínio da burguesia sobre os mecanismos de mercado e 

na determinação da oferta, conforme assume Przeworski (1989:248), parece hegemônica, 

isto é, o atendimento de sua perspectiva em termos dos lucros trata-se de uma condição 
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necessária para melhorar as condições materiais de todos. Sob esse prisma, a elevação da 

produção requer investimento e, que por sua vez, requer financiamentos via poupança que é 

financiada pelo lucro. “Portanto, o lucro é a condição para o crescimento”. 

Nesse contexto, a poupança torna-se mola propulsora do crescimento, e 

acumulação Em outras palavras, aumentos salariais, transferências, gastos do governo com 

bem estar, elevação de tributação sobre os ricos e/ou qualquer forma de intervenção 

governamental, mesmo que gere benefícios sociais, devem ser deixados à margem da 

economia, sob pena de externalidades negativas e redução do crescimento. Como bem diz, 

Przeworski (1989:252), “...o princípio central da nova economia afirma que uma 

redistribuição da renda em favor do lucro é um custo necessário que a sociedade tem de 

pagar a fim de produzir uma taxa mais elevada de investimento e crescimento econômico”. 

Os altos índices de desemprego na Grã-Bretanha no período de 1920 a 

1930 acenderam os debates entre os economistas e responsáveis pelas políticas econômicas 

quanto às causas e os remédios apropriados contra o desemprego. Keynes foi um eminente 

participante dos debates. Para ele a causa do desemprego é resultado da insuficiência de 

demanda agregada, circunstancia esta advinda da inadequada demanda por investimentos. 

A teoria keynesiana de cunho intervencionista aponta para a necessidade 

do desenvolvimento de instrumentos de política econômica.15 “Assim, qualquer 

redistribuição de renda em favor dos que consumiam a maior parte do que ganhavam e 

                                            
15 O que importa frisar é que para Keynes economias capitalistas são marcadas pela possibilidade de conflito 
entre a racionalidade individual e a racionalidade social. Não se trata apenas de que o Estado pode ter acesso a 
mais informação do que o indivíduo na persecução dos objetivos que o indivíduo se coloca (o que pode não 
ser verdade). Trata-se, ao revés, da possibilidade do que Clower e Leijonhufvud chamaram de “falhas de 
coordenação”, em sentido amplo, em função das quais os indivíduos podem se colocar objetivos socialmente 
inferiores aos que poderiam ser alcançados e uma ação coletiva. O papel do Estado, neste contexto, é 
precisamente coordenar esta ação coletiva, tornando possível, deste modo, que os indivíduos busquem 
objetivos superiores aos que almejariam na ausência dessa ação. (CARVALHO, 1999:14) 
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qualquer expansão dos gastos do governo, estimularia a produção e reduziria o desemprego. 

Do estoque de capital existente, o produto real sempre poderia ser acrescido por meio de 

aumentos salariais, transferências aos pobres e gastos do governo ou com redução de 

impostos” (PRZEWORSKI, 1989:246). De forma explícita, o uso das políticas e fiscal e 

monetária para regular o nível de demanda agregada e reduzir a taxa de desemprego. 

Genericamente, o governo através de seus gastos desempenha um papel 

bastante importante para a tentativa da regulação da dinâmica econômica e dos benefícios 

por ela gerados. As imperfeições do mercado podem ser administradas e corrigidas através 

dos instrumentos de política econômica, principalmente se a atividade produtiva, estiver 

com subutilização de recursos.  

Nessas circunstâncias as imperfeições do mercado, quanto à distribuição, 

são objeto das observações de Keynes (1988:246), quando este mostra um certo grau de 

indignação com desigualdade na distribuição de riqueza e renda ao afirmar “...creio haver 

justificativa social e psicológica para grandes desigualdades nas rendas e na riqueza, 

embora não para as grandes disparidades existentes na atualidade”.  

As ações do governo através dos instrumentos de política econômica, 

disponíveis, - fiscal, monetária e cambial – podem corrigir esses desequilíbrios 

distributivos, através da regulamentação dos juros, da oferta de moeda e do controle da taxa 

de câmbio, cujo objetivo implícito visa um estado de bem estar social coletivo.  

Destarte, “se o Estado for capaz de determinar o montante agregado dos 

recursos destinados a aumentar esses meios...terá realizado o que lhe compete. Ademais, as 

medidas necessárias de socialização podem ser introduzidas gradualmente sem afetar as 

tradições generalizadas da sociedade”.(KEYNES, 1988:248). Consoante Pires (1995:37): 
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A perspectiva essencialmente diversa fornecida pela teoria keynesiana 
tem como conseqüência mais importante permitir colocar na ordem do dia 
os interesses dos trabalhadores como coincidentes com o interesse geral 
dentro de uma sociedade capitalista. 
 

Vale reiterar que os economistas clássicos não intervencionistas e 

contrários a adoção das políticas fiscal e monetária para estabilizar a economia crêem, 

conforme seus ditames, que essas ações políticas não exercem quaisquer efeitos sobre o 

produto e emprego, dado que a natureza dessas influências se dá pelo lado da oferta e não 

da demanda.  

O mercado como instituição que coordena as decisões privadas e as 

preferências agregadas, tem a prerrogativa de determinar os níveis de investimento e, 

portanto, os níveis de produção e emprego. Quaisquer outras formas que não sejam os 

mecanismos impessoais do mercado geram distorções de toda ordem. Assim, quaisquer 

reivindicações dos trabalhadores ou desempregados por maior consumo são consideradas 

de interesse particular e, portanto, contrário ao desenvolvimento nacional futuro.  

Em outros termos, aumentar salários ou serviços sociais implica em 

elevar custos de produção e, portanto, desviar recursos do investimento necessário ao 

crescimento econômico e à acumulação e melhora da produtividade. Destarte, conforme 

argumenta Przeworski (1989:246), “...o bem estar dos pobres era um problema a ser 

resolvido pela caridade privada e não pela economia”. 

A lógica keynesiana, ao contrário da lógica dos clássicos, defendeu e 

ampliou a tese mercantilista quanto à necessidade de intervenção governamental, inferindo 

que as ações do aparelho do Estado não podem se limitar apenas ao papel de agente 

regulador e promotor de comércio internacional. Devem, também, desenvolver mecanismos 

para se tornar, através da indução à expansão da demanda agregada, agente gerador de 
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renda e produto.  

Contrapondo-se a tradição clássica, Keynes discorda que a interação entre 

indivíduos privados seja capaz de alcançar os melhores resultados possíveis. No entanto, 

não cabe ao Estado impor aos indivíduos metas diferentes daquelas que desejem, mas, sim, 

permitir-lhes alcançar patamares mais elevados de bem-estar. Isto assume, porém, que o 

Estado é capaz de melhorar os resultados da economia. 

Essa intervenção do governo, não é explicita para situações em que possa 

haver dirigismos às concessões de benefícios às classes sociais específicas, já que a teoria, 

ao desenvolver as discussões sobre o papel do governo para expansão da demanda 

agregada, acentua a necessidade de ações que repercutam benefícios para toda estrutura 

social. Keynes era otimista quanto à “vontade” do Estado em perseguir objetivos desse jaez. 

Assim, segundo a teoria, os níveis de emprego e de atividade econômica 

não são determinados por livre concorrência no mercado de fatores, mas pela variação da 

demanda efetiva, que depende da propensão marginal a consumir da população e das 

decisões de investimentos dos empresários. Em outros termos, as expectativas dos agentes 

econômicos, quanto ao comportamento do lado da demanda agregada determinam os níveis 

de produto e renda da economia.  

O compromisso keynesiano conforme Przeworski (1989: 247), foi pleno 

emprego e igualdade. O primeiro item representa a regulaçao dos níveis de emprego por 

meio da interferência no comportamento da demanda agregada representada pelos gastos do 

governo. Já o segundo item, diz respeito à rede de serviços sociais que forma o escopo do 

“Estado do Bem Estar social”.  
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O keynesianismo estabelece para o aparelho estatal o papel de fornecedor 

de serviços sociais e políticas de assistência familiar, além de projetos habitacionais, 

programas de saúde, etc. Como conseqüência, tem-se que as relações sociais passam a ser 

mensuradas por instituições políticas de cunho democrático, em vez de permanecerem 

dependentes das esferas privadas. 

A principal conclusão teórica, sob o ponto de vista keynesiano, é a de que 

o keynesianismo constituiu-se na ideologia consagrada do compromisso de classes, sob a 

qual diferentes grupos puderam confrontar-se dentro dos limites de um sistema capitalista e 

democrático. De outra parte, a teoria keynesiana pôde proporcionar ações de governo no 

sentido de políticas anticíclicas, sendo que estas, se constituíram, basicamente, da 

manipulação da política monetária e da própria produção estatal, de modo que possam 

servir de contrapeso para as oscilações da produção capitalista. 

Neste sentido, no dirigismo proposto, o Estado tem por objetivo guiar o 

mercado, induzindo os agentes econômicos a adotarem condutas que ressaltem o pleno 

aproveitamento dos recursos disponíveis, o que proporcionaria uma evolução na direção do 

pleno emprego e, em tese, a uma situação de bem estar social.  

 

2.2.2 –Kalecki – pleno emprego como questão política 

Kalecki, a exemplo de Keynes, também se posiciona de forma oposta ao 

entendimento da oferta como fator determinante da evolução econômica. Sua crítica à obra 

clássica se constitui, essencialmente, no problema da realização da produção, tema típico da 

economia marxista, e que se transformou em um argumento correlacionado às alternâncias 

da demanda efetiva e como tal passou a ser encarado como característica da economia 
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keynesiana. A crítica implícita de Kalecki aos clássicos refere-se ao equívoco do dogma de 

Say, visto ser a demanda e não a oferta o principal obstáculo do processo de acumulação 

nas economias capitalistas avançadas.  

A formulação de suas teorias, construídas de um lado pela observação 

empírica da dinâmica capitalista ocidental e, de outro, influenciada por Rosa Luxemburgo, 

que teorizou o mercado (demanda efetiva) como limite à acumulação de capital, levaram-no 

à confirmação de suas hipóteses de que o principal obstáculo enfrentado pelas economias 

capitalistas burguesas, em seu processo de reprodução se encontra na insuficiência da 

demanda. 

A lógica de Kalecki é bastante simples: apenas em situações excepcionais 

essas economias enfrentam problemas de escassez de meios de produção - força de trabalho 

e/ou de capital. À luz dessa circunstancia, recessão e crescimento lentos não se explicam 

pela falta de recursos. Ao utilizar plenamente seus equipamentos e recursos tecnológicos, 

essas economias podem absorver toda força de trabalho disponível eliminando o 

desemprego e elevando a produção, evitando, assim, o aparecimento das crises. 

Não se trata, portanto, de insuficiência de capacidade produtiva, nem tão 

pouco de escassez de recursos. A visão de Kalecki é a de que ao apropriar-se da mais valia 

o capital não sofre crises de escassez de recursos. A crise se vier a ocorrer, será resultado da 

falta de demanda, e, nesse caso, o mercado sendo livre não tem força instrumental 

suficiente para reduzir o problema do desemprego, já que o problema se dá do lado da 

demanda e não da oferta. Estão em jogo, como fator determinante, as expectativas e 

incertezas do capital em termos da análise e retorno de investimento, ou seja, sua eficiência 

marginal considerando-se a expectativa ou a incerteza quanto ao comportamento da 
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demanda efetiva. Cabe ao governo, através de seus gastos, gerar mecanismos para a 

expansão da demanda agregada no sentido do pleno emprego. 

Kalecki interpreta a questão do pleno emprego por meio de ações 

governamentais como sendo uma discussão voltada às realidades de política e não de 

economia. A obtenção de uma situação de pleno emprego resulta em maior produção e, 

portanto, implica em benefícios coletivos maiores envolvendo lucros aos empresários e 

salários aos trabalhadores. Essa certeza de Kalecki está no fato de que a intervenção no 

sentido do “pleno emprego, baseada na despesa governamental financiada por empréstimos, 

não usurpa os lucros porque não envolve tributação adicional” (KALECKI, 1990:54). 

Porém, a análise dessa questão remete a uma outra discussão. O governo, 

mesmo que queira e que tenha os meios, não é capaz de manter o pleno emprego em uma 

economia capitalista. Fatores exógenos vinculados ao comportamento empresarial não 

permitem que ações voltadas ao pleno emprego alcancem, algum sucesso. 

O comportamento empresarial vai de encontro com os postulados 

clássicos de que as leis de mercado devem prevalecer. Nessas circunstâncias uma situação 

de pleno emprego favorece os trabalhadores que tem maior poder de barganha em termos 

salariais, o que implica, uma redução de lucros. “Não há razão para uma redução dos lucros 

a não ser o aumento dos salários” (RICARDO, 1983:201). 

De acordo com Kalecki, “em um sistema de laissez-faire o nível de 

emprego depende, em grande parte, do assim chamado estado de confiança” (KALECKI, 

1990:55). Em não havendo confiança do sistema capitalista nas ações do Estado, os níveis 

de investimento privado declinam com a conseqüente redução de produto e nível de 

emprego. Nessas circunstancias o Estado é refém do sistema, visto ser absolutamente, 
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subjetivo o conceito de “ações” que, eventualmente, podem gerar clima de maior ou menor 

confiança.  

Os capitalistas sob esse pano de fundo, exercem grande influência sobre o 

aparelho estatal sob o argumento da possibilidade da crise. A intervenção do Estado através 

dos gastos do governo, no sentido da geração de empregos, pode gerar déficits 

orçamentários e, portanto, a não obediência ao postulado doutrinário da “finança sadia”. 

Essa situação poderia fazer com que o nível de emprego venha a depender do “estado de 

confiança” podendo, consoante o pensamento clássico, anular o intuito da ação estatal, pelo 

enfraquecimento dos retornos sobre os investimentos privados. 

Sob esse aspecto há convergência entre Keynes e Kalecki embora pesem 

diferenças de cunho teórico quanto à origem dos recursos indispensáveis para o 

investimento. Os autores têm em comum o reconhecimento de que a primeira condição para 

ser capitalista é a propriedade do capital. O investimento, então, só poderá surgir a partir da 

decisão de capitalistas. Os fundos necessários para financiar esse investimento seriam 

formados por excedentes apropriados pelo capitalista, ação esta, que originaria o capital 

investido na empresa. O capital, então, adviria da apropriação privada dos excedentes da 

riqueza social. 

Kalecki entende que identificar um papel economicamente “construtivo” 

para o Estado não é suficiente para determinar seu comportamento, porque a lógica da 

dominação política lhe é intrínseca e deve subordinar quaisquer outros objetivos. O que 

Kalecki aponta é para a necessidade de se avançar na direção do estudo da decisão estatal. É 

o tratamento do Estado, como elemento exógeno, que é o problema. Saná-lo exige voltar às 
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raízes da teoria econômica, que sempre buscou demonstrar, precisamente, a superfluidade 

do Estado enquanto agente econômico. 

De outra parte, a negação das possibilidades do pleno emprego, mediante 

intervenção estatal, insere as perspectivas da perda da função disciplinar exercida pelas 

demissões fortalecendo as posições na luta de classes dos trabalhadores em detrimento da 

perda de força do patronato.  

Nesse sentido sustenta Kalecki (1990:56): 

...sob um regime de permanente pleno emprego, a demissão de 
empregados deixaria de exercer sua função de medida disciplinar. A 
posição social deixaria de exercer sua função de medida disciplinar. A 
posição social do patrão estaria minada e cresceriam a autoconfiança e a 
consciência da classe trabalhadora...É verdade que os lucros seriam mais 
elevados em um regime de pleno emprego do que o são em média no 
laissez-faire...mas os líderes empresariais apreciam mais a “disciplina nas 
fábricas” e a ”estabilidade política” do que os lucros. Seu instinto de 
classe lhe diz que, de seu ponto de vista, um pleno emprego durável é 
insano, e que o desemprego é uma parte integrante do sistema capitalista 
normal. 
 

O pensamento de Kalecki sobre emprego e ações de governo no sentido 

de sua plenitude, está referenciado à época da grande depressão. Seu texto analisa e faz 

severas críticas ao modelo liberal e seus empresários quando esses, a pretexto de quebra de 

confiança dos mecanismos de mercado, se opuseram a intervenção do governo no sentido 

do pleno emprego. Nesse período a classe dominante se posicionara contra os 

financiamentos públicos para a retomada do pleno emprego, ora argüindo que gastos 

governamentais gerariam déficits públicos e inflação, ora defendendo a necessidade de um 

exército de reserva com o cunho de auto-ajustes salariais. 

A participação do Estado também é questionada quanto às formulações de 

possíveis políticas no sentido da redução do desemprego, uma vez que tendem a reduzir os 
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lucros do capital a partir do momento em que o aparelho estatal, intervindo, modifica o 

fluxo normal e livre de investimentos e das trocas de mercadorias entre classes no mercado.  

Nesse sentido, reitera-se argumento exposto em seção anterior quando se 

analisou a política governamental sob o ponto de vista liberal, bem como seus aspectos de 

neutralidade de classe em que o Estado é, conscientemente, avesso a quaisquer tipos de 

interesses individuais. Esse comportamento tende a proporcionar ações políticas na direção 

do pleno emprego, isto é, toda a sociedade recebe os benefícios oriundos desse movimento 

regulatório sem que haja, como resultado final dessa ação, benefícios individuais.  

As análises de Kalecki são bastante interessantes à medida que ao mesmo 

tempo em que é favorável ao Estado interventor, ele se inclina à percepção de dominação 

indireta das ações de governo pelo sistema capitalista no sentido da manutenção dos 

exércitos de reserva preconizados por Marx. As pressões das forças produtivas 

representadas pela classe dominante induzem, em função de maior ou menor confiança, o 

governo a adoção de ações de controle de gastos e políticas ortodoxas para o controle dos 

déficits gerados (“finança sadia”). As ações de expansão do nível de emprego no sentido de 

sua plenitude são acompanhadas na seqüência por uma recessão realinhadora. Em outras 

palavras, o capitalismo sujeito a intervenções governamentais no sentido do pleno emprego 

fica a mercè de um “ciclo econômico político16”, permanente e oscilante, ou seja, ora com 

prosperidade ora recessão. 

 

                                            
16Kalecki (1972). Este trabalho, publicado originalmente em 1943, criou o conceito de “ciclo político”, isto é, 
de flutuações econômicas causadas por mudanças de política econômica. Apesar de publicado na Inglaterra e 
de ter tido razoável repercussão, o conceito de “ciclo político” foi, cerca de 30 anos de formulado, foi 
aparentemente criado de novo por economistas neoclássicos, numa interessante ilustração do tempo que se 
pode perder na evolução de uma disciplina quando seus praticantes são ignorantes da história de suas idéias. 
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2.2.3 – Kalecki e Keynes - pró-intervenção do Estado 

Embora partindo de argumentos diferentes, a teoria de Kalecki é em sua essência 

bastante semelhante aos princípios keynesianos. Ambos observam a importância da 

demanda efetiva para o crescimento da economia, enfatizando o valor relativo dos 

investimentos. Ambos interagem quanto ao fator tempo e aos aspectos intangíveis que 

regem o consumo como agregado que afeta as decisões de investimento.  

Uma comparação entre as teorias do investimento de Keynes e Kalecki 

mostra divergência no que se refere à estabilidade da função investimento. Keynes 

considera o investimento em capital fixo como extremamente volátil, sendo influenciado 

pelas “mudanças de humor” dos especuladores na bolsa de valores. Kalecki, ao contrário, 

considera a função investimento como relativamente estável, na medida em que o gasto de 

investimento é fundamentalmente determinado pela lucratividade corrente do equipamento 

de capital.  

Essa divergência resulta de hipóteses diferentes a respeito da velocidade 

com a qual os empresários podem rever as suas decisões de investimento. Para Keynes, as 

decisões de investimento podem ser revistas rapidamente, quase que diariamente face à 

obtenção de novas informações ou em face de uma mudança de expectativas. Para Kalecki, 

contudo, as decisões de investimento são tomadas para longos períodos, não sendo alteradas 

em resposta a eventos de curta duração. 

Assemelham-se, no entanto, quando apóiam ações interventoras do 

Estado. Neste caso, em Keynes, para a ampliação da demanda agregada frente às falhas e 

                                                                                                                                     
(CARVALHO, 1999:15-6). 
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desequilíbrios gerados pela liberdade de mercado sem especificidade e identificação de 

classes a serem beneficiadas pelo aparelho estatal. A visão keynesiana sob o aspecto social, 

embora contemple a intervenção estatal é genérica e neutra frente a benefícios específicos à 

classe dominante.  

Quanto a Kalecki, sob esse aspecto do Estado interventor, visualiza 

atitudes das entidades empresariais no sentido do bloqueio da ação estatal e vislumbra a 

permanente queda de braço entre o setor produtivo e o aparato governamental, concluindo 

que apesar de desejar promover ações no sentido do pleno emprego, o Estado, face à 

organização dos empresários, é “obrigado” a agir conforme os ditames do mercado. Sob 

essa estrutura analisada por Kalecki, é possível inferir que a intervenção do governo é 

inócua à promoção de uma situação que possa promover, através de suas políticas, uma 

redução do desemprego e ampliação da demanda agregada. 

Kalecki e Keynes compreendem que o Estado funciona como agente 

indutivo do sistema na busca pelo pleno emprego com vistas ao bem estar social da 

população em geral (capitalistas e trabalhadores). Para Keynes, a livre interação entre 

agentes privados não é capaz de permitir a uma economia explorar seu potencial. Esta 

incapacidade privada, contudo, pede a intervenção de algum agente externo: o Estado.  

Será Kalecki, no entanto, mais do que Keynes quem perceberá a 

insuficiência deste argumento face às forças do mercado. Como enunciado acima, embora 

com origens ideológicas diferentes, ambos não explicitam a necessidade de benefícios 

específicos para qualquer categoria classista, embora Kalecki faça observações dirigidas a 

uma relação entre classes, cujo intermediário, na busca do equilíbrio, é o governo.  
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As críticas em comum, ao se concentrarem à estrutura econômica do 

modelo burguês, principalmente ao dogma de Say, postulam ações governamentais no 

sentido da redução das distorções geradas pelo livre mercado, cujos benefícios, em tese 

neutros quanto às classes, contribuem para o bem estar social de todos. Para alcançar esse 

objetivo, ambos se posicionam em favor de intervenções do Estado que permitam uma 

perfeita alocação de recursos no sentido da expansão da economia em direção do pleno 

emprego. 
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Capítulo 3 - WELFARE STATE 

O conceito de Welfare State
17 ou Estado de Bem Estar Social nasce com 

base na concepção de que existem direitos sociais indissociáveis à existência de qualquer 

cidadão. Segundo esta concepção, todo o indivíduo tem o direito, desde seu nascimento, a 

um conjunto de bens e serviços que devem ser fornecidos diretamente através do Estado18, 

ou indiretamente, mediante seu poder de regulamentação sobre a sociedade civil. Esses 

direitos contemplam cobertura de saúde e educação em todos os níveis, auxílio ao 

desempregado, garantia de uma renda mínima, recursos adicionais para sustentação dos 

filhos, etc.  

 

3.1 – Welfare State – uma ação social 

 
A diversidade de interpretações teóricas a respeito da ação do Estado e da 

alocação de recursos no sentido do Welfare State pode apontar como essencial o papel do 

Estado à superação da crise social e redução das lutas entre classes pela melhoria na 

distribuição do produto, significando, uma nova ordem política para execução das políticas 

públicas. Esse processo tem como ponto central o debate vigoroso sobre a necessidade de 

serem estabelecidos novos arranjos de adequação, e/ou de construção, de novas fronteiras 

nas relações sociais, ou seja, novas relações de troca na forma mercadoria.  

                                            
17 De acordo com Marques (1997:22), “O Welfare State é resultado de um longo processo de construção. 
Atualmente compreende um conjunto de políticas sociais desenvolvidos pelo Estado no intuito de prover a 
cobertura dos riscos advindos da invalidez, da velhice, da doença, do acidente do trabalho e do desemprego”. 
18 O Estado, de acordo com Przeworski (1989:247), “como fornecedor de serviços sociais...atuava em 
múltiplas esferas sociais...programas de emprego de mão de obra, políticas de assistência familiar, projetos 
habitacionais, sistemas de auxílio financeiro, programas de saúde, etc”. 
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Em crise, a teoria liberal, que lograra sucesso no sentido da prosperidade 

econômica sem intervenção estatal, não se sustentou, e no segundo decênio do século XX 

possibilitou a interação entre políticas de Welfare, como forma de apaziguar os conflitos 

sociais e, de políticas públicas sob a égide de modelo econômico de orientação keynesiana, 

como forma de estímulo ao crescimento econômico e redução das diferenças entre classes.  

A esses respeito, Pires (1995) destaca que :”segundo essa teoria, o Estado 

de Bem-Estar Social teria emergido a partir de um acordo entre as organizações de 

trabalhadores e empresários, lastreado pela política econômica keynesiana visando a 

manutenção do pleno emprego e a redistribuição de renda”(PIRES, 1995:13). 

No espectro de teorias interpretativas acerca dessa nova função do Estado, 

encontram-se ideologias que sustentam conceitos quanto à emergência e desenvolvimento 

do Welfare associados a uma nova ordem econômica, considerando os impactos e pressões 

capitalistas sobre desenvolvimento industrial, e suas possíveis influências sobre as formas 

de intervenção e atuação do Estado. “Com base nesse entendimento, os gastos realizados 

pelo Estado visam garantir a acumulação do capital ou legitimar o sistema” (MARQUES, 

1997:25). 

Inúmeros estudos buscam explicar o papel do Welfare State. A maior 

parte deles o vê, ao menos em suas fases preliminares de desenvolvimento, como um meio 

de compensar, por intermédio de políticas de cunho keynesiano, a insuficiência do mercado 

em adequar os níveis de oferta e demanda agregada. “O Estado apenas como substituto do 

mercado quando este se mostra deficiente, seja para bens públicos, seja para estimular a 

demanda agregada” (PIRES, 1995:15). Além disso, estaria destinado ao Welfare controlar 

politicamente as organizações de trabalhadores e capitalistas, além de estimular a 
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mercantilização da força de trabalho segundo padrões industriais (fordistas). A esse 

respeito, Marques (1997) entende que, 

“...o Welfare...para a acumulação fordista, deve ser visto como resultado 
de uma série de conquistas dos trabalhadores e não como um ardil bem 
sucedido da classe dominante...Dessa forma, é possível se considerar o 
Welfare State como o resultado da luta realizada pelos trabalhadores na 
conquista de melhores condições de vida e, simultaneamente, entendê-lo 
como instrumento de viabilização de uma particular forma de exploração 
do capital sobre o trabalho” (MARQUES, 1997:35). 
 

Nesse sentido, Marques (1997:33), defende “...que o sistema de proteção 

social, tal como conhecemos hoje, mais do que um produto da industrialização, é resultado 

do embate entre os trabalhadores e um tipo particular de padrão de acumulação, o padrão 

taylorista/fordista”. 

Offe (1984), considera o conceito de Welfare State muito vago permitindo 

formulações varias, vagas e individuais a respeito, mas vê consenso entre conservadores, 

liberais e socialistas, sobre sua existência em sociedades capitalistas enquanto instrumento 

eficiente de controle econômico, apresentando-se como mecanismo econômico, social e 

político do capitalismo avançado, o qual não alterou substancialmente a coexistência de 

pobreza e afluência e, muito menos, resolveu a contradição básica do capitalismo que tem 

sido apenas suavizada e modificada em poucos aspectos.  

Offe admite que a lógica do Welfare State não expressa objetivos de 

caráter humano, mas é a prevenção de um desastre social potencial em decorrência da 

contradição básica do capitalismo, a saber: lucro e necessidades humanas. Nessa mesma 

linha de raciocínio, Offe & Lenhardt (1984), partem do questionamento sobre como surge a 

política social a partir dos problemas específicos de uma estrutura econômica de classes, 

baseada na valorização privada do capital e no trabalho livre e quais são as funções que 
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assume em face dessas estruturas. A partir destas questões, 

...a política social é a forma pela qual o Estado tenta resolver o problema 
da transformação duradoura de trabalho não assalariado em trabalho 
assalariado. O trabalho assalariado torna-se atraente somente quando os 
riscos a ele associados passam a ser cobertos. É isso que possibilitou a 
transformação em massa dos despossuídos em assalariados (OFFE & 
LENHARDT, 1984: 15-6). 
 

Para fundamentar esse conceito, esses pensadores referem-se a uma 

proletarização "passiva" e "ativa", sendo que a primeira decorre da destruição das formas de 

trabalho e de subsistência existentes, não significando que os indivíduos atingidos por esta 

"desapropriação" passem espontaneamente para o Estado denominado de proletarização 

"ativa", ou seja, passem a oferecer automaticamente sua força de trabalho no mercado, 

desenvolvendo a socialização necessária à constituição de uma classe de trabalhadores 

assalariados, isto é, uma socialização segundo o modelo da mercadoria.  

Nessa mesma lógica, “a política social destinar-se-ia, precipuamente, a 

resguardar o capitalismo de posicionamentos mais extremados por parte dos trabalhadores, 

ao “conceder-lhes” alguns direitos no campo social, amenizando-se, dessa forma as 

condições de exploração e de desigualdade oriundas das relações de produção”(PIRES, 

1995:13). Nesse sentido, a política social se constitui numa estratégia estatal de integração 

da força de trabalho na relação de trabalho assalariado, sendo sua principal função 

regulamentar a proletarização, portanto, não constituindo reação do Estado aos "problemas" 

da classe operária, mas, antes, contribui para sua própria constituição (OFFE & 

LENHARDT, 1984: 22).  

Pode-se indagar, então, em que circunstâncias um Welfare State responde 

funcionalmente às necessidades da indústria ou à reprodução e legitimação do capitalismo e 

quando corresponde às demandas de uma classe trabalhadora organizada?  



 

 

90

 

Responder essas indagações implica em observar a transformação 

histórica das atividades do Estado. Em uma situação ideal de Welfare State, a maioria de 

suas atividades e objetivos estaria voltada às necessidades de bem estar das famílias. A 

definição de critérios utilizados para o estabelecimento dos seus instrumentos vinculam-se à 

qualidade dos direitos sociais, a estratificação social e ao relacionamento entre Estado, 

mercado e família. O Welfare State não pode ser compreendido apenas em termos de 

direitos e garantias. Também é necessário considerar de que forma as atividades estatais se 

entrelaçam com o papel do mercado e da família sob o ponto de vista da provisão social. 

Na medida em que se examinam as variações internacionais dos direitos 

sociais e de estratificação do Welfare State, encontram-se combinações qualitativamente 

diferentes entre Estado, mercado e família. Tais variações não estão linearmente 

distribuídas, mas agrupam-se segundo os tipos de regime, das formas de produção e da 

estrutura da ideologia distributiva.  

Nesse sentido, pode-se inferir a existência de grupos com Welfare State 

liberal, em que predominam a assistência aos comprovadamente pobres, o que significa 

reduzidas transferências universais ou a planos modestos de previdência social. De outra 

parte, Welfare States onde os princípios de universalismo e desmantelamento das relações 

de troca entre mercadorias tangíveis e intangíveis, nas quais se incluem os direitos sociais, 

ampliaram-se, inclusive às classes médias.  

Esses princípios, que se instalam depois da terceira década do século XX, 

são a força de sustentação da reforma social que deram ao Welfare State condição de 

mobilizar-se pela social-democracia. A esse respeito, Marques (1997:41), salienta que “...a 

construção do Welfare State também serviu como anteparo para impedir o recrudescimento 
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das lutas sociais, nos países ocidentais, após o fim da II Guerra Mundial”. As mobilizações 

se encaminharam para a tentativa de ampliar igualdades de direitos e melhoria dos padrões 

de qualidade, deixando ao largo os princípios ideológicos de desenvolvimento de Welfare 

voltado ao atendimento de necessidades mínimas.  

De acordo com Przeworski (1989) e Hobsbawm (1992), justifica-se esse 

comportamento considerando-se que: 

As bases materiais para o desenvolvimento do Welfare State foram 
proporcionadas pelo rápido crescimento das economias dos países 
avançados e pela expansão do assalariamento em todas as esferas da 
atividade humana. Já em termos políticos, fundamental para o processo de 
decisão, foram determinantes o papel desempenhado pela então União 
Soviética na derrota da Alemanha nazista, o surgimento de outros Estados 
socialistas no Leste e a ação das representações políticas dos 
trabalhadores na composição de vários governos (PRZEWORSKI, 1989 
& HOBSBAWM, 1992, in MARQUES, 1997:41). 
 

Przeworski (1989:255), também crê que a criação de empregos acaba 

sendo prioridade inevitável enquanto um padrão de vida satisfatório for dependente do fato 

de se estar empregado. A manutenção do pleno emprego deixará de ser objetivo necessário 

de política econômica somente quando uma renda mínima suficiente for garantida a todos.  

Mister se faz uma assertiva sobre a pré-revolução keynesiana, envolvendo 

o período anterior a 1940, em que os direitos de cidadania conferiam status civil (direitos 

legais) e político (direitos de participação democrática), com poucas implicações para a 

economia. Já com o Estado de Bem Estar pós-1940, têm-se direitos sociais (padrões 

mínimos de saúde, renda, educação, direito ao trabalho) os quais, a partir de sua 

implementação, expressão e plena expansão, acabam transformando o papel do Estado e as 

relações entre este e a economia.  
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As décadas finais do século XIX já indicavam o esgotamento do modelo 

liberal e o início de uma tendência, do aparato estatal, no sentido da implementação de uma 

reforma do Estado na direção do Welfare State. A implementação e expansão de ações 

sociais se mostraram constantes até a II Guerra Mundial, podendo-se destacar quatro fatores 

que podem ter concorrido para o processo expansionista: a) as conseqüências da 

industrialização, isto é, o desenvolvimento econômico ou industrialização tem certos 

resultados lógicos, incluindo num sentido de automaticidade a necessidade de bem-estar 

social; b) a difusão de valores liberais favoráveis a um Estado de Bem Estar complementa a 

industrialização em alguns casos, especialmente nos Estados Unidos; c) um conjunto de 

argumentos que situa a causa primária do crescimento do Estado de Bem-Estar ao sucesso 

da mobilização da força da classe trabalhadora para articular demandas por bem-estar; e, d) 

inovações introduzidas por funcionários públicos, que é o argumento mais recente.  

Os dois primeiros fatores estariam relacionados à consolidação inicial às 

políticas do Estado de Bem-Estar, enquanto os dois últimos à sua expansão. Pode-se, então, 

concluir que esses fatores podem contribuir para a explicação da origem do Estado de Bem-

Estar, com maior concentração sobre o papel das iniciativas sociais do Estado e de suas 

organizações. 

Nessa linha de análise, a classe trabalhadora, por sua força e poder de 

organização e mobilização sindical, foi causa importante das primeiras leis implementadas 

pelo Estado de Bem Estar. Entretanto, não foram os partidos socialistas que atendiam a 

essas necessidades. Até o período de 1930, os liberais dominavam e a influência da social-

democracia era, na melhor das hipóteses, marginal.  
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Os partidos representantes dos trabalhadores e dessa democracia social 

não foram capazes de dar uma forma característica às políticas do Estado de Bem Estar nos 

países industriais do ocidente no período anterior aos anos de 1930, o que excluiu a 

capacidade das instituições do Estado de Bem Estar em influenciar as estruturas sociais e a 

economia política de forma positiva para sua transformação. Conforme Poulantzas (1981), 

a ação do Estado independentemente das características de suas ações, mesmo originadas 

por uma maior participação da classe trabalhadora, beneficiam a estrutura capitalista. 

“...as funções sociais do Estado dependem diretamente, simultaneamente 
na sua existência e nos seus ritmos e modalidades, da intensidade da 
mobilização popular: ora efeito das lutas, ora tentativa de desativamento 
antecipado dessas lutas por parte do Estado(...)Mas se isso mostra que 
não se tratam de puras medidas sociais de um Estado - Providência, 
mostra também outra coisa: não existem também, de uma parte funções 
do Estado a favor da massas populares, impostas por elas e de outra parte 
funções econômicas em favor do capital. Todas as disposições tomadas 
pelo Estado capitalista, mesmo as impostas pelas massas populares, são 
finalmente e a longo prazo inseridas numa estratégia em favor do capital 
ou compatível com sua reprodução ampliada.(POULANTZAS, 1981:213-
4). 
 

O Estado de Bem-Estar não concebe, destarte, a hipótese deste ser um 

simples interventor na economia. Tanto o Estado de Bem-Estar como o sistema econômico 

capitalista, são componentes essenciais de uma mesma estrutura social. Os recursos 

destinados à sociedade, definidos como transferências e provisões de serviços públicos, tais 

como saúde e educação, simbolizados pelas instituições e políticas do Estado de Bem-Estar, 

são elementos importantes no processo de desmercantilização social e redução dessas 

relações de trocas no mercado.  

O desenvolvimento progressivo das instituições e dos serviços da política 

social recebem seus impulsos a partir da apropriação dos riscos inerentes do processo de 

industrialização capitalista; e pelo poder de desenvolvimento das organizações da classe 
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operária, que ao pressionar o Estado com suas exigências obtém maior participação no 

processo de distribuição dos excedentes da produção. 

O desenvolvimento dessa pressão em termos da implementação de 

políticas sociais seria resultado da elevação das taxas de riscos inerentes ao sistema 

capitalista e da imposição de exigências da classe operária. Essas articulações só seriam 

possíveis porque os sistemas institucionais e políticos estariam constituídos de tal forma 

que permitiriam pressões do capital no sentido da redução de seus riscos, e articulações da 

classe operária no sentido de maior participação nos excedentes gerados pela economia.  

É neste sentido que a política social é percebida como representante de 

uma estratégia estatal de suposta integração do capital à força de trabalho nas relações de 

trabalho assalariado. “Embora de forma diferenciada, os governos de todos os matizes 

políticos...consideram legítima a intervenção do Estado na economia e na determinação das 

condições de existência da classe trabalhadora” (MARQUES, 1997:42-3). Essa relação 

somente poderia adquirir a difusão e a normalidade desejada no sentido de apaziguar as 

crises oriundas das lutas de classe, se bem sucedida a efetividade daquela estratégia.  

Sob esse aspecto conceitual, as políticas sociais não seriam mera reação 

do Estado aos problemas da classe operária, mas sim uma ação planejada para a 

constituição e ampliação dessa classe, cuja definição das prioridades de políticas sociais 

consistiria em regulamentar o processo de proletarização da força de trabalho. “O 

importante, com efeito, não é tanto o aparecimento de novas “necessidades básicas” 

derivadas da industrialização quanto as respostas diversas encaminhadas no campo político 

a esse fato”(PIRES, 1996:23). 
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Por outro lado, a pretexto de ajustes de contenção, para suas contas 

internas diversos governos ocidentais procuraram reduzir ou controlar o crescimento do 

setor público característico do Estado de Bem Estar moderno. Esta proposição geral sugere 

que o desenvolvimento do Estado de Bem Estar e os direitos sociais de cidadania a ele 

associado remodelariam a natureza das sociedades modernas caracterizadas por uma 

combinação única de Estado de Bem Estar e economia, com apoio ideológico e 

institucional que não seriam facilmente demolidas, pois estariam firmemente integradas à 

estrutura da sociedade e aos seus processos de consumo e produção.  

Análises do Estado de Bem-Estar social contemporâneo em democracias 

industriais avançadas apresentam como tese central, que os Estados de Bem Estar maduros 

teriam suas estruturas de benefícios entrelaçados às estruturas sociais que eles próprios 

modelaram.  

 

3.2 – Welfare State – a crítica liberal 

A contextualização liberal sobre as ações do Estado, como discutido 

anteriormente é fundamentalmente conduzida pela crença de eliminar a qualquer custo a 

capacidade de intervenção estatal sobre o mercado. Constitui-se, assim, a imagem de que o 

mercado tem dons messiânicos num sentido convicto de que só a ação livre dos mercados é 

capaz de atenuar e corrigir as desigualdades sociais.  

No capitalismo a propriedade é institucionalmente distinta da autoridade, 

e os indivíduos são ao mesmo tempo agentes no mercado e cidadãos. Como produto disto, 

têm-se dois mecanismos pelos quais os recursos podem ser alocados e distribuídos: o 

mercado e o Estado. O primeiro é um mecanismo pelo qual os indivíduos definem 



 

 

96

 

alocações com os recursos que possuem e que são sempre distribuídos desigualmente. Já o 

segundo, é um sistema que aloca recursos que não são de sua propriedade, com direitos 

distribuídos de modo diverso daquele que ocorre no mercado. 

A crença nos mercados como alocadores perfeitos e eficientes de recursos 

está associada à premissa de que os mercados são completos e que existe um mercado para 

cada estado de contingência e somente o mercado seria capaz reestruturar e reordenar as 

atividades no sentido da igualdade sócio-econômica, bem como estabelecer um mínimo de 

funções a serem desenvolvidas pelo Estado. Segundo Przeworski (1989:256), 

...o mercado é uma instituição que coordena as decisões privadas e as 
preferências agregadas. Se não é distorcido por monopólios, 
externalidades etc. e se os consumidores são soberanos, o mercado agrega 
as decisões privadas de modo a corresponder às preferências dos 
indivíduos enquanto consumidores....A primeira lição da economia do 
bem estar diz que um mercado “perfeito” idealizado ajusta-se 
eficientemente às preferências agregadas dos consumidores por bens 
privados. O fato de essas preferências agregadas dos consumidores 
refletirem a distribuição da renda e da riqueza é um corolário 
freqüentemente negligenciado”...em qualquer sociedade, algumas 
decisões produzem um impacto público enquanto outras tem um efeito 
privado, ou limitado...e são tomadas na esfera pública ao passo que outras 
restringe-se à esfera privada. 
 

As considerações dos clássicos quanto a uma possível crise entre classes 

estipulavam, entre outros motivos, possíveis ações públicas no sentido das chamadas 

políticas de Welfare State. A implementação dessa política significa apoio e ações à 

constituição de uma cidadania dependente do Estado, causa da dissolução da família, da 

quebra da ética do trabalho, e da redução da riqueza e bem-estar das camadas de rendas alta 

e média.  

Neste contexto, os programas sociais, se implementados, acabam 

ampliando os problemas que deveriam solucionar. Tal proposição remete à idéia de que 

qualquer ação proposital para melhorar um aspecto da ordem econômica, social ou política 
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só serve para exacerbar a situação que deseja remediar. Em outras palavras, a visão liberal 

do Welfare crê que a ação social desenvolvida tem um efeito inverso ao desejado, 

resultando conseqüências indesejáveis ou efeitos não intencionais.  

A execução de políticas sociais mina de forma geral a moral, 

caracterizada pela preguiça, depravação e elevação da pobreza. Destarte, em consonância 

com o pensamento liberal esposados por Smith, Say, Ricardo, entre outros, mister se faz a 

exclusão de ações do aparelho estatal de quaisquer programas de benefícios, porque a 

implementação de programas desse jaez, em quaisquer níveis, impede que os mecanismos 

de mercado resolvam os problemas da economia, isto é, “laissez-faire, laissez-passe”. 

Conforme Przeworski (1989:258), “...é necessário considerar...que tipo de 

sociedade seria aquela onde a acumulação fosse livre de qualquer forma de controle 

político, de restrições quanto à distribuição da renda, de considerações sobre o emprego, 

meio ambiente, saúde dos trabalhadores e segurança dos consumidores?” 

O Estado como agente redutor das disparidades entre classes, quer sob o 

ponto de vista econômico-social, quer sob o ponto de vista da possibilidade de contribuição 

na escolha dos representantes políticos dessa sociedade, coloca em risco tanto a liberdade 

quanto os métodos democráticos. “As relações econômicas seriam despolitizadas. O 

planejamento econômico do governo seria abandonado. A legitimação ficaria por conta do 

mercado” (PRZEWORSKI, 1989:259).  

A política social, neste quadro, deve ser entendida como um mero 

apêndice da política econômica, enquanto que sistemas democráticos podem ameaçar a 

liberdade. A ideologia democrática, representada por programas sociais de participação 

política de classes proletárias, pode promover uma série de alterações que enfraquecem o 
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funcionamento do capitalismo face ao crescente poder de barganha dos trabalhadores, dada 

por uma ação de caráter democrático proporcionada pelo Estado. 

O pensamento conservador considera que a escolha deve ser individual e 

sob as leis que orientam o mercado, contrapondo-se às práticas das organizações sociais que 

dificultam a atividade econômica regulada pelo mercado. Como argumenta Przeworski 

(1989:258), 

Como as relações sociais e políticas seriam despolitizadas, as 
reivindicações dos agentes que não fossem organizados em termos de 
mercado não receberiam nenhuma atenção...Seria uma sociedade 
composta por domicílios e empresas, relacionados entre si 
exclusivamente por intermédio do mercado...As relações sociais e as 
relações de mercado tornar-se-iam co-extensivas e o papel da autoridade 
política seria reduzido à defesa do mercado contra as tentativas...de 
alterar a racionalidade das alocações do mercado.  
 

Assim, qualquer intervenção no livre jogo do mercado será de cunho, 

necessariamente, coercitivo. Mesmo eventuais distorções que possam aparecer no 

funcionamento do mercado livre, como a monopolização empresarial ou sindical ou a 

desigualdade social, devem ser resolvidas sem a intervenção do Estado. As atividades 

estatais devem ser as menores possíveis. 

Entretanto, a crise econômica mundial do início do Séc. XX induziu 

nações de todo o mundo, a partir das ações americanas do governo Roosevelt, a 

mergulharem em reformas, que sob o argumento do pensamento liberal, havia apenas uma 

certeza: as reformas piorariam a situação das pessoas.  

A lógica liberal ensina que cada indivíduo agindo de acordo com seu 

interesse econômico, quando colocado junto a uma coletividade de indivíduos, maximiza o 

bem estar coletivo. O argumento dos seguidores da escola de Adam Smith é a de que os 

homens são impulsionados pelo seu desejo de melhorar sua condição e aumentar seus bens. 
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Não há, portanto, a necessidade de quaisquer tipos de ações do aparelho estatal. 

Para alcançar o bem estar social, a escola clássica acentua sua ênfase ao 

funcionamento livre e ilimitado do mercado. A realização do Bem-Estar coletivo através da 

ação individual se daria de forma inconsciente devido a motivação individual do ganho 

econômico. Neste sentido, o papel do Estado deve ser o mais periférico possível em relação 

à dinâmica social fundamental, qual seja: a divina providência, depois transformada em a 

“mão invisível” do mercado. O Estado garantidor de contratos deve fornecer a base legal 

com a qual o mercado pode melhor maximizar os benefícios aos homens. 

Críticas às políticas de Welfare são conduzidas sob diversas perspectivas 

teóricas. Em sua maioria vislumbram o esgotamento do modelo intervencionista baseado 

em administrações burocráticas, e nas formas de como ocorre a intervenção estatal nos 

planos econômico e social. As críticas em geral têm como linhas interpretativas o fracasso 

do Estado de Bem-Estar no desempenho de suas funções de ofertar e administrar bens e 

serviços públicos eficazes e essenciais à população.  

O Welfare State, na visão clássica, como uma estrutura perniciosa, 

perversa e falida do Estado, gira em torno de três questões: Em primeiro lugar a expansão 

dos gastos sociais do Estado se realiza em condições de desequilíbrio orçamentário, 

provocando déficits públicos, que por sua vez irão penalizar a atividade produtiva, 

provocando inflação (através da emissão de moeda e/ou aumento dos tributos) e 

desemprego. De acordo com o pensamento conservador, o financiamento dos programas 

sociais requer a elevação dos tributos e contribuições sociais, acarretando redução tanto da 

poupança quanto dos investimentos. Tem-se ainda que a ampliação dos programas sociais 

representa um aumento dos empregos públicos, que não são produtivos, incluindo-se aqui, a 



 

 

100

 

abertura à possibilidade de margens crescentes de corrupção.  

A segunda questão é a noção de que programas sociais estimulam a 

preguiça, pois ao eliminarem riscos de todo tipo ferem a ética do trabalho comprometendo 

os mecanismos de mercado. Tais programas provocam desestímulos ao trabalho, 

diminuindo, assim, o grau de competitividade do mercado de trabalho, e, mesmo que 

estivessem acompanhados por aspectos de ideologias compostas por algum tipo de 

liberalização, os programas de estabilização desenvolvidos pelo Estado, segundo os 

liberais, tendem a induzir recessões, tendo-se em conta que: a) a estabilização normalmente 

é obtida através da redução da demanda agregada; b) quando é bem sucedida acaba 

elevando as taxas de juros. Apesar das altas das taxas poderem ser transitórias, seus efeitos 

prolongam-se após o período inicial de estabilização; e, c) mesmo quando são bem 

sucedidas, as reformas voltadas para o mercado dificilmente geram condições favoráveis ao 

crescimento. 

A economia política liberal clássica, cuja referência é Adam Smith, 

considera o mercado como o meio superior para a abolição das classes, da desigualdade e 

do privilégio. Considera, também, que a intervenção do Estado asfixiaria o processo de 

equidade comercial competitiva e criaria monopólios, protecionismo e ineficiência. Sob o 

ponto de vista desses argumentos, o Estado intervencionista sustenta classes; já o mercado 

tem a potencialidade de destruir as disparidades sociais de classes. O caminho para a 

igualdade e a prosperidade só é possível com o máximo de mercados livres e o mínimo de 

interferência estatal. 

Embora vigente na grande maioria dos países até o final da década de 

1980, o modelo intervencionista keynesiano, nunca deixou de ser objeto de críticas da 
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ideologia liberal. As projeções liberais, principalmente a partir de Hayek na década 1940, 

sobre o aprofundamento do estado de falência do modelo de Welfare como agente regulador 

das relações entre a economia e o social, denotam a crença na crise e esgotamento desse 

modo de regulação. Hayek e seus contemporâneos pregaram que ao longo do processo 

evolutivo das sociedades o Welfare State, modelo de desestruturação econômico-social, 

seria substituído em função de seu estado falimentar inicial.  

Na década de 1980, por uma regulação intra-social fundada nas relações 

indivíduo/sociedade e pela forma de autogestão fundada nas relações de troca num estado 

de mercado individual, em que há a predominância do capital financeiro sobre os capitais 

industrial e comercial, ocorreria o retorno aos preceitos liberais sob uma nova roupagem de 

cunho neoliberal, afetando a lógica do Welfare State, o pensamento keynesiano e/ou 

quaisquer possibilidades de ações sociais financiadas por gastos governamentais. 

 

3.3 – A alternativa do neoliberalismo – Hayek19 

A discussão da idéias neoliberais a partir da crítica de Hayek ao 

intervencionismo de Estado, nesse espaço do trabalho, tem por objetivo ampliar a visão 

geral quanto às fundamentações teóricas de correntes liberais e intervencionistas que se 

contrapõem desde o período mercantilista. 

A retomada das discussões contra o intervencionismo estatal, na metade 

                                            
19 O caminho da servidão, escrito em 1944, de autoria de Friedrich Hayek, é uma ”reação teórica e política 
veemente contra o Estado intervencionista e de bem estar. Trata-se de um ataque apaixonado contra qualquer 
limitação dos mecanismo de mercado por parte do Estado, denunciadas como uma ameaça letal à liberdade. 
Hayek e seus companheiros argumentavam que o...Estado de bem-estar, destruía a liberdade dos cidadãos e a 
vitalidade da concorrência da qual dependia a prosperidade de todos...O neoliberalismo nasceu logo depois da 
II Guerra Mundial, na região da Europa e da América do Norte onde imperava o capitalismo” (ANDERSON, 
1998:9). 
 



 

 

102

 

do quarto decênio do século XX, em favor do Estado mínimo e de mercado macro ganhou 

espaços ideológicos importantes ao assumir que toda e qualquer tentativa de distribuir renda 

de maneira eqüitativa, através de uma política governamental redistributiva pela cobrança 

de impostos e distribuição de renda, seriam importantes empecilhos ao desenvolvimento 

das novas condições de produção e comércio internacional, que, segundo os preceitos 

neoliberais, representam o êxito econômico mundial, tendo como pressuposto o sistema de 

concorrência perfeita e de igualdade de oportunidades em um mercado auto-regulado. 

A doutrina neoliberal surgiu da união de idéias comuns em oposição ao 

modelo de Estado interventor e de Bem Estar. Este Estado interventor regula diretamente a 

economia fornecendo os subsídios necessários para o sustento da população carente, tais 

como, saúde, previdência, salário desemprego, entre outros benefícios custeados 

diretamente pelo dinheiro público, não dissociando produção de consumo.  

Friedrich Hayek - mentor intelectual desse retorno à soberania do 

mercado e exclusão de ações governamentais de qualquer espécie para regular eventuais 

desequilíbrios - e seu grupo, entre as décadas de 1940 e 1950, definiram o que seriam as 

primeiras idéias neoliberais, cuja base se sustenta no modelo de liberalismo econômico do 

século XVIII. Em princípio essa proposta político-econômica visava atacar diretamente o 

partido trabalhista inglês - o Labour Party.  

Em 1947, em plena formação das bases do Welfare State -Estado de Bem-

Estar Social20 na Europa pós-segunda guerra, Hayek liderou um encontro em Monte 

Pèlerin, Suíça, para definir o novo projeto econômico. Conforme Anderson (1998:19) “Seu 

                                            
20 “...o Estado de Bem-Estar Social teria emergido a partir de um acordo entre as organizações de 
trabalhadores e empresários, lastreado pela política econômica keynesiana visando a manutenção do pleno 
emprego e redistribuição de renda”(PIRES, 1995:13). 
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propósito era combater o keynesianismo e o solidarismo reinantes e preparar as bases de 

outro tipo de capitalismo, duro e livre de regras para o futuro”.  

Contrapostas às correntes político-econômicas das décadas de 1950 e 

1960, as idéias de Hayek permaneceram somente na teoria até a crise do modelo econômico 

capitalista do pós-guerra, no início dos anos de 1970 – crise na qual se conheceram baixas 

taxas de crescimento econômico e altas taxas de inflação, ou seja, a estagflação.  

O momento foi propício para os adeptos da nova doutrina econômica, que 

pregavam um processo acelerado de privatização, desregulamentação financeira, abertura 

externa, desregulamentação e flexibilização das relações trabalhistas, reestruturação das 

políticas sociais, entre outras. De acordo com Hayek e seus companheiros, essas atitudes 

seriam necessárias para o retorno do crescimento econômico, baseado no sistema de 

concorrência perfeita, onde os indivíduos se sobressairiam no mercado de acordo com suas 

aptidões.  

O grupo liderado por Hayek defendia a necessidade de adotar uma 

disciplina orçamentária, com a contenção dos gastos com bem-estar do Estado Providência, 

e a restauração da taxa natural de desemprego, ou seja, a criação de um exército industrial 

de reserva, o qual quebraria o poder dos sindicatos. Da mesma forma, a polarização de 

classes seria crucial para mover a economia. Objetivava-se que quando esta se tornasse 

estável monetariamente e os incentivos aos investimentos - como baixas taxas de juros para 

os empresários - reaquecessem a produção, distribuição e o consumo de bens, a sociedade 

iria desfrutar do pleno desenvolvimento econômico em igualdade de condições.  

Consoante Perry Anderson (1998), a adoção de políticas econômicas de 

cunho neoliberal se iniciou no Chile com a subida ao poder do General Augusto Pinochet, 
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em 1973, e sua ditadura embasada em programas de governo coercitivos, como 

desregulamentação, desemprego massivo, repressão sindical, redistribuição de renda em 

favor dos ricos, privatização de bens públicos, dentre outras medidas arbitrárias em favor da 

chamada, pelo general e seus seguidores, manutenção da ordem social.  

Em 1979 foi eleita a primeira ministra britânica Margaret Tatcher que 

aderiu à política econômica neoliberal e pôs em prática preceitos básicos da doutrina, 

transformando a Inglaterra no modelo mais sistemático e ambicioso das experiências 

neoconservadoras em países capitalistas avançados. Segundo Anderson, (1998:12): 

...Os governos Thatcher contraíram a emissão monetária, elevaram as 
taxas de juros, baixaram drasticamente os impostos sobre os rendimentos 
altos, aboliram controles sobre os fluxos financeiros, criaram níveis de 
desemprego massivos, aplastaram greves, impuseram uma nova legislação 
anti-sindical e cortaram gastos sociais. E, finalmente – esta foi uma 
medida surpreendentemente tardia – se lançaram num amplo programa de 
privatização, começando por habitação pública e passando em seguida a 
indústrias básicas como o aço, a eletricidade, o petróleo, o gás e a água. 
Esse pacote de medidas é o mais ambicioso de todas as experiências 
neoliberais em países de capitalismo avançado. 
 

A apregoada retração do Estado regulador é unidirecional, ou seja, 

favorece os capitais internacionais e privados, ao mesmo tempo em que se exime da 

responsabilidade de prestar serviços sociais públicos de qualidade, extensivos a toda 

população. Se em Estados capitalistas avançados, com Estados de Bem Estar plenamente 

implantados, o neoliberalismo devastou as políticas sociais e elevou a taxa de desemprego, 

nos países da América Latina, os quais em sua maioria sofreram com Estados burocrático-

autoritários, e principalmente o Brasil com seu imaturo sistema de proteção social e política 

deficitária de criação e manutenção de empregos, os efeitos da adoção de tais estratégias de 

reorganização econômica foram extremamente perversos, e aviltaram as parcas políticas 

sociais desenvolvidas pelo aparelho estatal.  
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Este novo padrão conceitual, cunhado por neoliberalismo, tem sua base 

ideológica no modelo clássico e dá origem a uma série de reorganizações no âmbito da 

provisão de políticas públicas em nível mundial, alterando as formas de regulamentação 

trabalhista e transformando o desemprego em estrutural; ao mesmo tempo em que privilegia 

o monetarismo e o capital financeiro como principais fontes de reprodução do capital, o que 

promove a desvalorização do trabalho produtivo e valoriza o dinheiro. 

A ideologia neoliberal ressuscita após 60 anos e traz consigo uma grande 

novidade. Ela permite aos governos capitalistas governados pela crise, transformar o 

desemprego, as falências, a ociosidade crescente do equipamento, a dispensa de 

funcionários, o desmantelamento dos serviços públicos de saúde, educação, segurança, 

aposentadoria, a quebradeira de bancos, a elevação da taxa de juros, o sucateamento do 

parque industrial, em objetivos de ação do governo moderno, neoliberal. A nova ilusão 

consiste em permitir ao governo “fingir” que ele continua ao leme, que ele continua agindo, 

quando o resultado de sua ação é, apenas, a materialização dos sintomas da crise que se 

impõem a ele e que o governa.(CAMPOS, 2005). 

Não existe, frente aos preceitos do neoliberalismo, nenhum tipo de 

expediente utilizado pelos governos capitalistas que possa ser posto em ação a fim de 

minorar o desemprego. Os principais itens que compõem esses mecanismos são resquícios 

instrumentais keynesianos e que se esgotaram diante da crise das finanças públicas. A crise 

das finanças públicas, conforme os neoliberais, é o resultado do elevado custo de 

manutenção das armas anticíclicas keynesianas, que fez aumentar a dívida pública a ponto 

de impor falência aos governos que sem recursos optaram por entregar-se às forças do 

mercado como alternativa para os problemas julgados “insolúveis”. 
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O reinado de duas décadas do neoliberalismo pressupôs o fim da 

polarização capitalismo/socialismo, com a vitória e predominância definitiva do liberalismo 

econômico no mundo. No rastro da queda do Muro de Berlim e da derrocada da União 

Soviética as antigas correntes de “esquerda” na Europa central e do sul - comunistas, 

socialistas, sociais democratas e trabalhistas - passaram por um momento de confusão e de 

perplexidade, levando alguns a um progressivo ajustamento às teses de economia política 

neoliberais (terceira via), que delimitam, inclusive, a construção da União Européia. Isso 

teve profundas repercussões nos partidos de "esquerda" da América Latina, muitos deles, 

também se ajustaram ao neoliberalismo. No mundo, só ficaram de fora dessa onda o Norte 

da Europa e alguns países asiáticos progressistas. (ASSIS, 2005). 

No nível político, a confusão ideológica projetou-se na própria crise de 

identidade entre os movimentos de "esquerda". Tradicionalmente, as "esquerdas" não 

revolucionárias se identificavam na luta pela justiça social e pela igualdade. Entretanto, 

esses predicados, paradoxalmente, se aplicam melhor hoje aos neoliberais. Na 

desmontagem do Welfare State os neoliberais se tornam reformistas, enquanto a "esquerda" 

conservadora.  

Na condução da política econômica, os neoliberais são radicais e 

principistas, enquanto as "esquerdas" estão dispostas a fazer concessões pragmáticas, por 

exemplo, entregando a gestão da economia à direita enquanto retém a gestão da política 

social. O processo neoliberal assumiu o controle ideológico das decisões de política 

econômica, definindo o que são e o que não são "finanças saudáveis", "responsabilidade 

fiscal" e "austeridade monetária", os pilares que consideram centrais para que o capital 

internacional promova a prosperidade do mundo. (ASSIS, 2005). 
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O neoliberalismo vem substituir a concepção keynesiana de que o nível de 

investimento e a participação do Estado são fundamentais para a conformação do nível de 

emprego. O neoliberalismo firma a ideologia de que é o mercado e seus mecanismos de 

auto-regulação que determina esse nível de emprego, ou seja, é mais um aspecto da 

tentativa de consolidar a ideologia do mercado como hegemônica (o mercado regula o 

próprio mercado).  

Neste contexto, o sistema de terceirização se tornou pré-requisito para o 

andamento da produção, fragmentando-a e dispersando-a com o intuito de enfraquecer de 

forma inexorável sindicatos e demais organizações operárias. Nessa contextualização a 

ciência e a tecnologia não são mais tidas como suporte do capital e sim como forças 

produtivas importantes, fazendo com que a noção de poder se desloque para o monopólio 

do conhecimento e das informações.  

O Estado, já desprovido de quaisquer possibilidade de ação, não atua mais 

como agente regulador dos desequilíbrios do mercado e do bem-estar populacional, 

cedendo lugar à iniciativa privada no que tange à manutenção de políticas sociais. O 

Estado, subjugado pelo dogma neoliberal passa a ser um enclave econômico ao 

desenvolvimento capitalista. 

Em síntese: para o dogma neoliberal, a geração de pobreza é sinal de que 
se está caminhando no rumo correto. A pobreza e os sofrimentos das 
massas têm um significado promissor: na realidade significa que "as 
forças do mercado" estão se movendo sem interferências e a 
reestruturação econômica procede tal qual se esperava, uma vez que o 
Estado se colocou de lado e o "instinto capitalista" se pôs em marcha, 
livre das regulações "artificiais" caprichosamente estabelecidas durante 
décadas por governantes hostis. Isto pode parecer esquemático ou, no pior 
dos casos, uma censurável tentativa de reducto at abstratum das posições 
ideológicas adversárias. (BORON, 1999:103).  
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As leis e as políticas públicas são sempre o resultado da condensação do 

poder das classes ou frações de classes. Neste processo a classe tecnocrata da burocracia 

assumiu papel importante, em função de sua posição de influência estratégica dentro do 

Estado e influência clientelista nas grandes organizações privadas. Enquanto nova classe 

média, a burocracia pública, associada de forma muito informal à burocracia privada, 

assume e busca assumir a propriedade coletiva das organizações burocráticas que ajuda a 

dirigir, inclusive do próprio Estado. Dessa forma, ao mesmo tempo em que se candidata a 

ser uma classe dominante, assegura uma autonomia relativa ao Estado na medida em que, 

situada estrategicamente dentro dele, detém um controle substancial do aparelho estatal. 

A autonomia do Estado entendida nestes termos não deriva da fraqueza da 

burguesia, nem pode ser atribuída à decisão desta classe por supostamente não querer 

interferir diretamente no sistema. Uma classe dominante só abdica formalmente de intervir 

nas decisões do Estado quando seus interesses estão efetivamente sendo assegurados. A 

autonomia do Estado e de sua burocracia será tanto maior quanto mais fraca for a sociedade 

como um todo, da qual a burguesia é, em tese, apenas uma das classes. 
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 4 – CONCLUSÃO 

 
Com a desintegração do feudalismo e o aparecimento do sistema capitalista, 

mudanças ocorrem não só nas formas de produção, mas também, nas formas institucionais 

e organizacionais das sociedades. A supremacia do liberalismo no estágio do capitalismo 

burguês representou a substituição das formas de dominação entre classes, isto é, no 

feudalismo, o senhorio como classe dominante e os servos como classe dominada. Quanto a 

estrutura de poder na forma capitalista de produção tem-se na burguesia o agente 

explorador e o trabalhador assalariado como classe explorada. 

As conclusões deste estudo pretendem disponibilizar respostas conclusivas à 

indagação objeto do tema deste trabalho, isto é, confirmar que em nenhuma estrutura de 

produção capitalista, sob qualquer forma de regime político, com ou sem welfare, o Estado 

assume em qualquer situação, uma postura neutra, até porque esse Estado, de uma forma ou 

outra, estará sempre a serviço de classes e do pensamento dominante. 

Nesse contexto, o objetivo fim a que se propôs o presente trabalho está 

fundamentado na crença da não neutralidade do Estado, isto é, na crença de um aparelho 

estatal ideologicamente formado e gerenciado por representantes das classes dominantes em 

que as formas de produção e sua distribuição são definidas por essas classes detentoras dos 

meios de produção. Expresso de outra forma, classes detentoras de poder político e 

econômico, ou melhor, como ocorreu na maioria dos casos, ambos. 

Sob o ponto de vista histórico o Estado é um poder, uma estrutura 

organizacional e política que emerge da complexidade das relações da sociedade e da sua 

divisão em classes. Destina-se a manter a ordem dentro dessa estrutura conforme os ditames 

da ideologia dominante, mantendo, portanto, um sistema permanente de poder entre as 
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classes.  

Uma outra forma de afirmar a mesma coisa é dizer que o Estado é a 

organização que garante os direitos capitalistas de propriedade privada e acumulação, ou 

seja, os direitos de submissão de uma classe a outra, através das mudanças tecnológicas, 

racionalização, reestruturação e intensificação de controles sobre o trabalho, 

desenvolvendo, assim, medidas para acelerar a acumulação do capital e a dominação social. 

Sob esse aspecto, Marx e Engels afirmam que “...a burguesia não pode existir sem 

revolucionar continuamente os instrumentos de produção e, por conseguinte, as revoluções 

de produção, portanto o conjunto de relações sociais” (MARX e ENGELS, 1988:69)  

Defende-se, portanto, que a neutralidade do Estado não é de fato, um 

cenário factível e verdadeiro, coexistindo ou não o Welfare State, independentemente do 

regime político vigente até porque, o Welfare na realidade, trata-se de um acordo entre 

classes que de alguma forma detém algum poder hegemônico, isto é, uma forma encontrada 

pelo sistema capitalista para aliviar as mazelas resultantes de suas contradições, em especial 

as relações que envolvem lucros e necessidades humanas. 

Os interesses capitalistas estão acima de qualquer outra ideologia que não 

a sua própria, visto ser a busca pela apropriação de mais valia e reprodução da acumulação 

a essência de sua estrutura. A implementação de políticas de características de welfare 

foram de extrema utilidade, visto serem reflexo, ao longo do processo histórico, de uma 

espécie de prevenção para manutenção das formas de produção capitalista. Essas políticas, 

a serviço do capitalismo, se apresentaram como colchão amortecedor para eventuais 

desastres sociais que pudessem vir a ocorrer em decorrência da polarização social 

provocada pelas formas como se deram a apropriação dos excedentes de produção. 
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Sobre o ponto de vista ideológico, a neutralidade do Estado sem 

benefícios às classes dominantes trata-se de engodo, tendo-se em conta a lógica do capital. 

As políticas sociais dela advindas reduzem-se a processos de assistencialismo auto-

sustentados, cujos benefícios nem sempre atendem aqueles com maior grau de 

proletarização.  

A igualdade de oportunidades tão apregoada pelo sistema liberal teria 

uma mínima chance se a lei de Say contemplasse a realidade das formas de produção e 

acumulação do capitalismo. Porém, suas “...características...não são as da sociedade 

econômica em que realmente vivemos, de modo que os ensinamentos daquela teoria seriam 

ilusórios e desastrosos se tentássemos aplicar as suas conclusões aos fatos da experiência” 

(KEYNES, 1988:21). 

Ademais, ações de welfare na direção de um equilíbrio de forças no 

conjunto da sociedade, principalmente no que se refere a alternativas possíveis para reverter 

o processo de exclusão social provocado pelo modo de produção capitalista, se mostraram 

insuficientes e muitas vezes inadequadas ao longo do processo histórico, enquanto elemento 

socialmente suposto neutro frente aos fluxos produtivos e distributivos implementados por 

economias de mercado. 

As decisões e ações que podem determinar a construção de um equilíbrio 

de poder entre o trabalho organizado, o capital e o Estado, se dão através de uma tensa luta 

intra-social determinada pelas desigualdades entre as classes envolvidas, acentuadas pelas 

disparidades sociais geradas pelo crescimento e desenvolvimento capitalista.  

Nesse contexto, “...podemos assinalar...posicionamentos...quanto à 

política social...no qual a preocupação social do Estado restringe-se a um atendimento 
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emergencial aos pobres...O Estado aparece como um benfeitor da sociedade, arvorando-se o 

direito de eleger os grupos sociais passíveis de usufruírem dos serviços públicos” (PIRES, 

1995:32). 

As relações entre esses atores no sentido do equilíbrio de forças podem 

ser sedimentadas a partir da determinação de um novo papel para o Estado no sistema 

sócio-econômico, já que este, investido de poderes institucionais revitalizados, pode definir 

estruturas de produção e distribuição menos concentradoras.  

No entanto, as ações estatais mantiveram suas características de 

representatividade de classes, se não explicitamente, implicitamente, ao desempenhar um 

papel de regulação/coerção no mercado de trabalho com vistas à produtividade e segurança 

para acumulação do sistema capitalista.  

As políticas do Estado cujo objetivo é limitar a exploração dos 

trabalhadores, não podem ser explicadas segundo os interesses imediatos do capital, mas 

são compreensíveis em termos dos seus interesses capitalistas no médio e longo prazos. 

Explicando melhor, no longo prazo, o capital necessita, através da ação do Estado, proteger 

e desenvolver a força de trabalho. Em outras palavras, o Estado tem um papel decisivo não 

apenas na garantia estável dos direitos de propriedade, mas também na distribuição do 

excedente econômico.  

Destarte, o controle do Estado e a apropriação de excedentes pelas classes 

mais poderosas mantêm entre si uma relação dialética. Assim, determinada classe é 

dominante não apenas porque controla os fatores de produção, ou porque detém a 

propriedade dos meios de produção e de comunicação (ideologia), mas também porque 

controla o próprio Estado. Por conseguinte essa classe, nesse contexto, se torna classe 
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dirigente (dominante). 

Por outro lado, a classe operária, ao longo da história, ao alcançar 

conhecimentos técnicos se dividiu em estratos. Melhorou, então a partir do conhecimento e 

das organizações sindicais e/ou através do puro e simples poder de voto, sua condição de 

barganha. Em conseqüência, as distinções de classes descritas à luz da ideologia marxista - 

particularmente a oposição entre uma classe operária e uma classe burguesa – perderam a 

nitidez no mundo contemporâneo. Isto não significa, entretanto, que o Estado tenha deixado 

de ser instrumento dos interesses da classe dominante.  

“O Estado apesar de servir majoritariamente aos interesses do capital, vê-

se obrigado a incorporar algumas demandas da classe dos trabalhadores. Internaliza-se no 

Estado, portanto, a luta de classes existente na sociedade...A fruição de certo nível de 

autonomia pelo Estado constitui a própria condição para que possa se firmar como 

organizador dos interesses da classe dominante” (PIRES, 1995:15).  

Essas ações acabam por arrefecer a permanente pressão das relações entre 

capital e trabalho. O Estado nesse contexto exerce um importante papel de suposta defesa 

das classes excluídas quanto a uma melhor distribuição dos excedentes gerados pelo 

sistema capitalista. Como mencionado anteriormente, na prática essas ações refletem os 

interesses do capital no sentido de evitar convulsões sociais, cujos prejuízos seriam de grau 

muito superior quando comparados aos valores destinados à sua contenção através de 

programas considerados de welfare.  

Evita-se, desta forma, perdas de grandes proporções à estrutura produtiva 

e ao próprio Estado, ao mesmo tempo em que se obtém ganhos políticos junto às classes 

exploradas, cujo objetivo fim é a perpetuação no poder dessas classes no corpo decisório do 
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aparelho estatal. Assim, Estado populista e prática de políticas mínimas de Welfare State 

garantem o poder econômico e político dos vários estratos de classes dominantes.  

A afirmação de que o Estado representa a classe dominante pode, ainda, 

ser expressa como sendo uma simplificação. Ainda segundo Pires (1995:16), a classe 

dominante não pode ser considerada como uma força homogênea. Por certo, é improvável 

que apenas uma classe dominante esteja representada na elite política que dirige o Estado. 

A burguesia é composta por várias frações e, não raramente, concorrem entre si com visões 

diferenciadas de seus interesses. Na prática o Estado é representado por uma fração dessa 

classe que no poder, se encarregará de procurar promover certa hegemonia no tratamento de 

seus interesses capitalistas. 

O Estado, supostamente neutro e colocando-se à parte do capital, não é de 

fato um aparelho organizado neutro. O Estado transforma-se em um braço do sistema 

capitalista ao legalizar (homogeneizar) as relações de expropriação de mais valia, curvando-

se com maior ou menor intensidade aos ditames das “leis do mercado”. Dito de outra 

forma, o Estado não neutro, por certo, dá garantias à propriedade privada, à acumulação de 

excedentes, e, protege o funcionamento do capitalismo.  

Nesse quadro, sua maior ou menor autonomia depende do grau de 

conflitos intraclasses (capitalistas) e interclasses (capitalistas e trabalhadores). Assim a 

relatividade de autonomia estatal permite a organização de interesses capitalistas no longo 

prazo, incluindo-se algum tipo de concessão de benefício social à classe trabalhadora no 

curto prazo. A respeito dessa contradição, Pires (1995) acentua que: 

O Estado capitalista serve aos interesses da classe dominante, mas 
também tem como meta representar os interesses de todas as classes 
sociais. Daí uma de suas contradições básicas, a qual não é inócua, mas 
cuja conseqüência consiste em obrigar o Estado a tentar articular uma 
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complexa equação: servir os interesses da acumulação do capital, da qual 
depende para manter-se economicamente, e, ao mesmo tempo, legitimar-
se perante as massas...tal situação permite a solidificação do poder da 
classe dominante concomitantemente a algumas conquistas materiais para 
a classe trabalhadora. Em suma...constitui uma reação do Estado 
enquanto organizador da hegemonia capitalista...frente a forças 
potencialmente perturbadoras...seu objetivo é coibir a exploração extrema 
da mão-de-obra, organizando o campo da mais-valia absoluta  e mais-
valia relativa (PIRES, 1995:17-18). 
 

Offe e Ronge (1984), a esse respeito, expressam perspectivas de relações 

de poder e interesses entre Estado e classes quando afirmam “que há uma relação 

instrumental entre a classe capitalista, por um lado, e o aparelho estatal, pelo outro, devendo 

o Estado ser compreendido como o “instrumento” das classes dominantes, e, por elas 

manipulado, de forma a realizar os interesses coletivos de seus membros”(OFFE & 

RONGE, 1984:122). 

Expostas as razões que sedimentam as conclusões expressas neste estudo 

quanto à existência de benefícios específicos que possam de alguma forma e em algum 

momento favorecer a alguma classe, pretendeu-se à luz de pesquisas teóricas interpretar, 

corretamente, o funcionamento das estruturas que envolvem as relações sociais de produção 

e o Estado.  

Procurou-se mostrar e relacionar teorias que fundamentassem inferências 

de como as relações de classes e o aparelho estatal são interfaces do mesmo objetivo no que 

concerne ao sistema de desenvolvimento econômico-social e de uma suposta articulação 

para a redução da pobreza e da desigualdade social através do welfare state.  

A ampliação de movimentos populares junto ao aparelho do Estado como 

forma de pressão na tentativa de se eliminar, na medida do possível, e, ao longo do tempo, a 

exclusão da massa proletária na participação do produto gerado pela economia e a 
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construção de alianças no campo político-social, com ampla participação popular, podem 

dar um novo rumo às políticas governamentais, reduzindo-se a polarização entre classes, 

revigorando-se de forma democrática a esfera pública, e, num sentido mais amplo a 

libertação do fetichismo do mercado como solução unívoca e final para as mazelas sociais. 

Outrossim, ações políticas que permitam a ampliação participativa das 

classes excluídas, quer no campo democrático popular, quer no campo da possibilidade de 

acumulação econômica, devem tomar a dianteira da agenda política para uma permanente 

reforma do Estado.  

Em outras palavras, Estado e sociedade - apesar das lutas de classes pelo 

poder político originários na acumulação de excedentes econômicos - podem desenvolver 

ações solidárias sem cunho populista direcionadas a programas sociais não assistencialistas, 

cuja alocação de recursos, com o objetivo de um Welfare State solidário, pudesse atender as 

prerrogativas reivindicadas ao longo da história pelas classes populares, ampliando-as em 

direção ao desenvolvimento do intelecto humano para quem sabe, em futuro próximo, 

poder se implementar a desmercantilização da vida social. 
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