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RESUMO:

Este artigo é fruto de uma pesquisa bibliográfica e documental em andamento sobre a função social do Estado no
contexto de crise estrutural do sistema do capital. A luz da teoria social marxiana, ressalta-se a necessidade do debate
acerca do papel do Estado na sociabilidade burguesa, a partir dos estudos de István Mészáros (2011) e de Cristina
Paniago (2001). Tendo em vista o cenário desafiador para o futuro da humanidade, esse artigo pretende refletir sobre
a ilusão do Estado enquanto instituição que resolverá as desigualdades sociais. Os resultados teóricos alcançados
demonstraram que o Estado, enquanto instituição socialmente construída e demandada pelas sociedades de classes,
tem como função social atender as necessidades da classe economicamente dominante, desempenhando um papel
indispensável na reprodução do sistema sociometabólico do capital.

Palavras-chave: Capital. Estado Moderno. Crise estrutural.

ABSTRACT:

This article is the result of an ongoing bibliographical and documentary research on the social function of the State in
the context of the structural crisis of the capital system. In the light of Marxian social theory, the need to debate the role
of the state in bourgeois sociability is emphasized, based on studies by István Mészáros (2011) and Cristina Paniago
(2001). In view of the challenging scenario for the future of humanity, this article intends to reflect on the illusion of the
State as an institution that will solve social inequalities. The theoretical results show that the social function of the state
as a socially constructed institution demanded by class societies is to meet the needs of the economically dominant
class and play an indispensable role in the reproduction of the sociometabolic system of capital.
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1 INTRODUÇÃO

O presente artigo pretende apontar alguns elementos sobre a funcionalidade do Estado no contexto da crise estrutural
do sistema sociometabólico do capital, tratando de explicitar a relação de complementariedade desse complexo social
no interior do sistema capitalista. Nos apoiamos em Mészáros, especificamente em sua obra “Para além do capital:
rumo à uma teoria de transição”, e na teórica Paniago, que estuda essa obra desde sua tese de doutoramento em
2001.

Apesar de ser um tema explorado por outros teóricos, apresentamos neste artigo a relevância teórico-conceitual em
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adensar o enfrentamento dos problemas desafiadores que assolam os dias atuais, principalmente, no que se refere ao
destino da humanidade, qual seja o alcance de outra sociedade – a socialista – ou o agravamento do cenário de
barbárie produzido pelo sistema do capital globalmente instituído (MÉSZÁROS, 2011). Desta forma, adquirir um
conhecimento adequado acerca da crise estrutural do capital é fundamental para que se possa compreender que o
cenário de desigualdades sociais que a humanidade enfrenta, diante do avanço das forças produtivas, não decorre de
uma processualidade natural da existência humana, nem de uma má distribuição de renda pelo Estado. As
sociedades de classes são fundadas na relação desigual onde uma classe explora e outra é a exploradora.

As reflexões empreendidas neste artigo têm como perspectiva teórica-metodológica a teoria social de Marx, haja vista
que o materialismo histórico dialético configura-se no método que permite apreender o movimento da realidade, em
sua aparência e essência, enquanto resultado de uma construção sócio histórica permeada pela luta de classes.

2 ASPECTOS GERAIS DA CRISE ESTRUTURAL DO CAPITAL

Com o esgotamento do período expansivo viabilizado pelas medidas econômicas keynesianas, associadas ao modelo
fordista de produção e aos acordos com a classe trabalhadora vivenciadas nos países centrais a partir da década de
1970, a autoexpansão produtiva do capital entra em profundo recesso, culminado em crise estrutural da ordem
sociometabólica do capital, na qual o sistema se defronta com seus limites absolutos, conforme aponta os estudos de
Mészáros (2011).

Chegado o fim da ascensão histórica do capital, suas contradições revelam-se de forma acentuada e seu processo de
“expansão desimpedida” encontra barreiras significativas, nas palavras de Mészáros (2011, p.946):

[...] as dificuldades de expansão lucrativa do capital assumam a forma de escassez
especulativa e movimentos aventureiros do capital, negando de forma mais cruel a
satisfação das necessidades elementares de incontáveis milhões de pessoas, apenas
sublinha que o capital é, nas palavras de Marx, a “contradição viva”.

O sistema do capital é passível de crises cíclicas, conforme apontam os estudos de Ernest Mandel, inerentes ao seu
desenvolvimento revelando certa “normalidade” destas crises, por isso, Mészáros (2011, p. 795) afirma que “[...] crises
de intensidade e duração variadas são o modo natural de existência do capital: são maneiras de progredir para além
de suas barreiras imediatas de dominação”. As crises cíclicas ativam somente os limites relativos, que “[...] são os que
podem ser superados, quando se expande progressivamente a margem e a eficiência produtiva [...] da ação
econômica, minimizando, por algum tempo, os efeitos danosos que surgem e podem ser contidos pela estrutura
causal fundamental do capital.” (MÉSZÁROS, 2011, p. 175). Tais limites “redefinem e estendem” o processo de
expansão do capital, através dos quais consegue seguir sob diferentes circunstâncias para “[...] manter o mais alto
grau possível de extração do trabalho excedente” (MÉSZÁROS, 2011, p.103). Assim, o sistema do capital não existe e
não existirá sem crises, pois são funcionais para o sistema e nocivas para os trabalhadores.

O conceito de crise estrutural refere-se a uma condição que:

[...] afeta a totalidade de um complexo social em todas as relações com suas partes
constituintes ou subcomplexos, como também a outros complexos aos quais é
articulada e [...] põe em questão a própria existência do complexo global envolvido,
postulando sua transcendência e sua substituição por algum complexo alternativo
(MÉSZÁROS, 2011, p. 796-797).

O capital conseguiu superar os obstáculos presentes na sociedade feudal e conquistou a hegemonia na sociedade
capitalista implantando uma troca mundial de atividades e produtos, com base nos princípios viáveis ao sistema. Na
atual fase histórica do capitalismo, vivemos uma crise sem precedentes, por ser permanente, universal e abrangente a
todas as dimensões da esfera social, que afeta as instituições que contribuem para a reprodução do sistema de
valores do capital, tais como a família, a Igreja e as instituições de educação formal (MÉSZÁROS, 2011).
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A crise estrutural “[...] não se origina por si só em alguma região misteriosa: reside dentro e emana das três dimensões
internas” (MÉSZÁROS, 2011, p. 798), quais sejam: a produção, consumo e circulação/distribuição/realização.
Enquanto essas três dimensões estiverem funcionando normalmente, pode haver outros tipos de crise, como as
cíclicas (por exemplo, a crise de 1929) que não afetam essas dimensões no seu conjunto, e, portanto, não colocou
“[...] em questão os limites últimos da estrutura global [...]” (MÉSZÁROS, 2011, p.798, grifo do autor).

Com isso, podemos desse momento entender que a crise estrutural significa que

[...] a tripla dimensão interna da auto-expansão do capital exibe perturbações cada vez
maiores. Ela não apenas tende a romper o processo normal de crescimento, mas também
pressagia uma falha na sua função vital de deslocar as contradições acumuladas do
sistema. [...] quando os interesses de cada uma deixam de coincidir com os das outras, até
mesmo em última análise. A partir deste momento, as perturbações e “disfunções”
antagônicas, ao invés de serem absorvidas/dissipadas/desconcentradas e desarmadas,
tendem a se tornar cumulativas e, portanto, estruturais, trazendo com elas um perigoso
complexo mecanismo de deslocamento de contradições (MÉSZÁROS, 2011, p.799-800).

As determinações da crise estrutural estão no processo de “ativação dos limites absolutos do capital”, que não podem
ser superados no âmbito da lógica reprodutiva do sistema do capital (MÉSZÁROS, 2011). Integram-se à fase
destrutiva do sistema e são inelimináveis, avançam e aprofundam-se na dinâmica de reprodução do capital. Para o
autor, são quatro limites que aglutinam as contradições do capital: 1) o antagonismo entre o desenvolvimento do
capital transnacional e os Estados nacionais; 2) a destruição dos recursos naturais; 3) a luta pela emancipação das
mulheres; e o 4) o desemprego crônico.

Em relação ao primeiro limite, interliga-se a impossibilidade de constituição de um governo mundial do capital em
detrimento à organização mundial de Estados, pois

a dissonância estrutural entre as estruturas da reprodução material do capital global e sua
estrutura de comando político - os diversos Estados nacionais, com sua individualidade
“intranscendível” – só pode ser um prenúncio do agravamento dos antagonismos e da
necessidade de grandes batalhas, em completa oposição às previsões ilusórias dos
setores do capital temporariamente mais favoráveis (MÉSZÁROS, 2011, p.244).

Devido a essência incontrolável do capital, o capital destrói os recursos naturais para manter a acumulação de capital:
“[...] a natureza e os seres humanos só poderiam ser considerados ‘fatores de produção’ externos em termos da lógica
auto expansionista do capital” (MÉSZÁROS, 2011, p.253). Desse modo:

[...] a racionalidade parcial do capital, ou seja, o impulso expansionista necessário das
empresas isoladas e do sistema em geral sem levar em conta as conseqüências
devastadoras, condiz diretamente às ponderações elementares e literalmente vitais da
restrição da restrição racional e correspondente controle racional dos recursos humanos e
materiais globais (MÉSZÁROS, 2011, p.258, grifos do autor).

Seria ilusão esperar que avanço científico se apresente como solução para essa questão, haja vista que “[...] a ciência
e a tecnologia existentes estão profundamente incrustadas nas determinações que hoje prevalecem na produção [...]”
(MÉSZÁROS, 2011, p.265). O sistema do capital é incapaz de formular, racionalmente, um planejamento que abrange
os recursos humanos e naturais. Tal tarefa “[...] exige uma maneira radicalmente diferente de regular, pelos próprios
indivíduos, o intercambio social entre os indivíduos, o que pela primeira vez, permitirá um planejamento verdadeiro”
(MÉSZÁROS, 2011, p. 266-267).

O terceiro eixo de contradições ativadores dos limites absolutos do capital refere-se à luta pela emancipação das
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mulheres que não pode ser atingida sem que a igualdade plena se materialize na sociedade. A igualdade não deve
ser restrita às normativas jurídicas, e, enquanto permanecer o sistema hierárquico e desigual imposto pelo sistema
sociometabólico do capital, a igualdade em geral e, em particular, para as mulheres, não será atingida (MÉSZÁROS,
2011; PANIAGO, 2001).

O último fator constituinte do processo de ativação dos limites absolutos, examinado por Mészáros (2011), é o
desemprego crônico, por isso Paniago (2001, p.93) destaca que o desemprego crônico “[...] não pode mais ser
dissimulada pela ilusão de ser uma mera disfunção temporária; é, assim, que ‘o desemprego em massa começa a
lançar uma sombra verdadeiramente ameaçadora não só sobre a vida sócio-econômica de um país ou outro, senão
do sistema do capital em seu conjunto’.”.

Irrompida com a crise estrutural capitalista, as contradições entre capital e trabalho se intensificam e o desemprego
crônico atinge a totalidade do sistema, de modo a contrariar a expectativa de que fosse uma problemática de áreas
subdesenvolvidas. Além de comprometer a dinâmica sociometabólica “orientada pela expansão e movida pela
acumulação” (MÉSZÁROS, 2011), o desemprego se apresenta como uma tendência perversa para a humanidade
onde a massa de trabalhadores, qualificados e não qualificados, se deparam com as mais degradantes situações na
luta pela sobrevivência.

Ativados os limites absolutos, o sistema sociometabólico do capital não tem mais disponível à mesma quantidade de
recursos que tinha nos períodos anteriores, estando comprometida a manutenção do sistema, com o estreitamento
das possibilidades de deslocar suas contradições.

O sistema do capital não pode frear seu impulso expansionista e a crise estrutural constata este fato, visto que os
espaços onde o capital poderia estender seu domínio bloqueiam-se. A lógica capitalista é incontrolável, e somente a
ordem socialista poderá superá-la, construindo uma nova sociedade onde a riqueza socialmente produzida seja
baseada nas reais necessidades humanas (MÉSZÁROS, 2011).

Com o afloramento das contradições do sistema do capital a intervenção do Estado é cada vez mais necessária, e, as
medidas legislativas decretadas demonstram esse fato (MÉSZÁROS, 2011), como veremos a seguir.

3 A FUNÇÃO DO ESTADO NO CONTEXTO DA CRISE ESTRUTURAL DO CAPITAL

Nos rastros da teoria marxiana, Mészáros (2011) aponta que o sistema sociometabólico do capital é constituído pela
tríade Estado/capital/trabalho, sendo a categoria trabalho seu principal eixo. Para administrar os antagonismos
estruturais do sistema, o Estado tornou-se uma exigência estabelecendo uma relação frutífera para os donos dos
meios de trabalho. O Estado, enquanto exigência absoluta do capital, possui a capacidade de decretar normativas
com a finalidade de proteger a alienação do controle dos meios de produção e suas personificações, que produz
inter-relações políticas e legais nas situações de conflito entre capital e trabalho (PANIAGO, 2001). Suas intervenções
são efetuadas de acordo com a expansão e acumulação do capital, conforme aponta Paniago (2001, p. 112-113):

O Estado moderno corporifica a “necessária dimensão coesiva” da “orientação expansionista
e do imperativo estrutural de extração de trabalho excedente” do sistema do capital. [...] Ele
vem responder à necessidade do capital em manter “uma estrutura separada de comando
político totalizante” sobre suas unidades reprodutivas econômicas, sujo caráter é
incorrigivelmente centrífugo, pois, do contrário, o sistema não conseguiria realizar sues
objetivos reprodutivos totalizantes e expansionistas. [...] o Estado moderno necessita
“articular sua superestrutura legal e política de acordo com suas determinações inerentes e
funções necessárias”, sempre em consonância com seu “papel vital de assegurar e
salvaguardar as condições gerais para extração de trabalho excedente”, complementando os
elementos reprodutivos matérias do sistema do capital.

As estratégias de enfrentamento para reverter às crises são variadas, podendo se apresentar em forma de políticas
econômicas (com intervenção estatal, como foi no período keynesiano) ou até mesmo na forma onde se defende a
auto-regulação do mercado, no período pós Welfare State, onde começa a vigorar o neoliberalismo, enquanto uma
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das alternativas para a crise estrutural do capital. Netto (2001, p. 77, grifos do autor) afirma que o neoliberalismo
consiste em “[...] uma argumentação teórica que restaura o mercado como instância mediadora societal elementar e
insuperável e uma proposição política que repõe o Estado mínimo como única alternativa e forma para a democracia”.

A ideologia neoliberal recupera pressupostos liberais, nos quais ergue a liberdade de mercado e rejeição, de forma
direta, da presença do Estado na economia. A ideologia neoliberal ganha espaço com a crise estrutural e se espalha
por toda sociedade. Suas medidas políticas, econômicas e sociais se apresentam em conjunto para recuperar a
lucratividade do capital.

O Estado opera de diferentes formas ao longo da história do sistema do capital, e, no contexto da crise estrutural, atua
decisivamente na implementação das medidas neoliberais. Ressalta-se que o projeto ideológico do neoliberalismo
defende o corte das intervenções do Estado, principalmente nas áreas sociais. Nesse sentido, vale ressaltar que o
Estado é acusado de ser responsável por provocar a crise de 1970, de acordo com a teoria liberal, e, como acreditam
alguns segmentos políticos e ideológicos, o Estado é o espaço capaz de superá-la.

A crise eclodida em 1970 foi provocada pelas barreiras impostas pela própria dinâmica da acumulação capitalista
imposta pelo capital, entretanto, as causas da crise foram atribuídas pelos liberais ao Estado Keynesiano, como já
apontado (PANIAGO, 2012). Segundo a doutrina liberal, as concessões do Estado aos trabalhadores, através das
políticas sociais no período keynesiano, representadas pelo pleno emprego e acesso ao consumo, foram às
responsáveis pela crise estrutural que o capital vivencia. Assim, o Estado “[...] encarna, no decorrer do
desenvolvimento da crise, o papel de principal vilão dos desequilíbrios econômico-financeiros provocados pela crise,
através da alegada crise fiscal do Estado intervencionista do período anterior, que atuaria, para alguns, como um dos
fatores causadores da crise”. (PANIAGO, 2012, p.60)

O Estado é parte constitutiva do capital e como tal não poderia agir em favor dos trabalhadores, nem nas políticas
compensatórias do Welfare State, nem em possíveis ações políticas de reversão dos efeitos da crise para os
trabalhadores, uma vez que “não se pode pensar num Estado desembaraçado de seu papel vital que seja: o de
assegurar e salvaguardar as condições globais de extração sobre-trabalho" (PANIAGO, 2001, p.109).

Conforme as argumentações de Paniago (2012), não se pode afirmar que o Estado foi o responsável pela crise, uma
vez que assim como as políticas compensatórias do Estado de Bem Estar Social tiveram caráter sustentador das
necessidades do capital, o Estado orientado pelas medidas neoliberais, para o enfrentamento a crise de 1970,
também se apresentam com esta finalidade.

Nesses dois momentos distintos da história do capital, o Estado desempenhou o mesmo papel: dar sustentação
política necessária à necessidades materiais da acumulação do capital.

Esta aparente alteração do papel a ser desempenhado pelo Estado, sendo
substituído o Estado sob orientação keynesiana, da fase de expansão acelerada do
sistema do capital, pelo Estado “mínimo” do Neoliberalismo, do período de crise
estrutural, não pode ser examinada procurando-se os elementos explicativos apenas
na análise das diferentes medidas de política que os caracterizam. [...] Desse modo,
a causalidade indutora das variadas formas de intervenção política, adotadas pelo
Estado neste período, se encontra nas exigências postas pelo capital para a
preservação de sua lógica reprodutiva (PANIAGO, 2012, P.64).

Sobre o papel desempenhado pelo Estado na crise estrutural do capital, Paniago (2012, p. 64-65) sustenta que:

O que vemos, portanto, como determinante nos passos iniciais da crise dos anos 70
não foi a falência do Estado devido a sua incompetência ou ao desempenho de
papéis inadequados, mas sim ao esgotamento dos meios utilizados na ampliação da
realização do capital, resultando numa crise estrutural agravada pelo acúmulo das
contradições e pela ineficácia das medidas remediadoras até então utilizadas. O fato
de não poder enfrentar as causas de suas crises de abundância, pois colocaria em
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xeque seu próprio modo de existência, levou o sistema a buscar resolver os
problemas mais imediatos, no curto prazo (se pensarmos nos 30 anos dourados de
crescimento, e nos quase 40 anos de Neoliberalismo e crise), o que só iria provocar
desajustes futuros, ameaçando a estabilidade artificialmente constituída.

Desta forma, responsabilizar o Estado intervencionista do Welfare State pela crise foi mais uma estratégia dos liberais
para implementar uma série de ataques à classe trabalhadora com o pretexto de recuperar a economia e sair da crise.
Além de passar a demandar do Estado um novo posicionamento nos mecanismos de acumulação do capital. Paniago
(2012, p.60) salienta que, partir desse momento histórico, a acumulação do capital adquire uma nova dinâmica e
implementa medidas neoliberais:

O Neoliberalismo, enquanto reação articulada da burguesia às dificuldades
expansionistas do capital, passa a encontrar espaço efetivo para ideias há muito
propagadas (Hayek e seus parceiros reuniam-se em MontPelérin nos anos 1940), a
partir da crise mundial dos anos 70 (século XX). Ele apresenta-se como um conjunto
de medidas políticas, econômicas e sociais que visam tirar o capitalismo da crise e
criar as condições necessárias para a recuperação da lucratividade da ordem global
do capital em queda.

Com as medidas de enfrentamento à crise de 1970 o Estado foi ainda mais requisitado pelos neoliberais. Com o
esgotamento das possibilidades de acumulação via produção e consumo típicas da sua fase anterior, o capital desloca
as suas estratégias de acumulação para o mercado financeiro, resultando na mundialização do capital (PANIAGO,
2012). Neste novo cenário, o papel do Estado foi fundamental principalmente nos países periféricos que:

[...] passou a desempenhar o papel de receptor de capital excedente do centro do
sistema. Ora tomando vultosos empréstimos externos, ora comprometendo-se a
pagar a dívida externa com base nos juros agora determinados pelos agentes
bancários e de investimentos liberalizados, com liberdade na fixação dos juros, de
acordo com os interesses do mercado e do capital global. (PANIAGO, 2012, p.66).

As estratégias do Estado neoliberal vão permitir que o capital privado adentrasse também à esfera pública em busca
de lucros cada vez maiores.

As privatizações de empresas estatais, a flexibilização do papel do Estado na
implementação de políticas sociais, a transferência de funções públicas para setores
públicos não estatais, a reforma da previdência, tributária, administrativa,
trabalhista/sindical e universitária, as ações com o intuito de derrubar todas as
barreiras legais para a penetração do capital em áreas agora atrativas à busca de
lucro constituem o conjunto das medidas, bem como o enfraquecimento da
resistência dos trabalhadores através da perda de direitos, do desemprego, da
precarização do trabalho e da redução do valor real dos salários (PANIAGO, 2012,
p.67).

Todas essas estratégias citadas foram encaminhadas pelo Estado visando atingir os objetivos de acumulação do
capital. O Estado, “mesmo sob a acusação de provocador de uma ‘crise fiscal’, não deixou de lhes ser útil e eficaz em
todas as conjunturas: de ascendência e de crise do sistema” (PANIAGO, 2012, p.68). Essa função de proteger o
capital em toda e qualquer conjuntura e independente da sociabilidade é característica fundante do Estado. Isso deve
ao fato de que o Estado tem a sua gênese instituída nas necessidades da classe dominante, decorrentes do
surgimento da propriedade privada e das novas relações sociais características dela (ENGELS, 2012).
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O Estado não surge na história para simplesmente administrar e organizar coisas;
torna-se uma esfera necessária para assegurar o poder dos que têm (proprietários)
sobre os que não têm (não proprietários), cuja relação é fundada em antagonismos
irreconciliáveis. Estabelece relações de poder baseado na posse e no usufruto,
privado e individual, da riqueza socialmente produzida. (PANIAGO, 2012, p.70).

Mészáros (2011) e Paniago (2001) apontam que a funcionalidade do Estado no contexto da crise estrutural se
evidencia nos mecanismos de sua intervenção sobre os defeitos estruturais do sistema do capital, quais sejam:
separação entre produção e controle, produção e consumo e produção e circulação.

Ao analisar os defeitos estruturais do sistema do capital, Mészáros (2011) delineia como se materializa essa função de
complementaridade entre a base material do capital e o Estado moderno. Para impor a sua dominação sob o mundo
da produção e alcançar os níveis de dominação necessária o capital necessitou quebrar a unidade existente em suas
formas de produção com o seu controle, consumo e circulação resultando nesses problemas (MÉSZÁROS, 2011).
Nesse contexto, o Estado moderno configura-se como a única estrutura retificadora compatível com as necessidades
de dominação do capital: “sua função é retificar [...] até onde a necessária ação corretiva puder se ajustar aos últimos
limites sociometabólicos do capital [...]” (MÉSZÁROS, 2011, p.107).

No que tange produção e controle, o Estado vai agir protegendo legalmente em favor do capital a relação de forças
estabelecida entre capital e força de trabalho. Segundo o autor, a ação do Estado moderno é necessária para evitar
possíveis transtornos que venham surgir da relação do capital com a classe trabalhadora. As legislações sustentadas
pelo Estado existem para controlar e alienar os produtores, diante das relações desarmoniosas que surgem da
vinculação do capital ao trabalho.

O segundo defeito referente à ruptura da unidade entre produção e consumo, os autores apontam que existem devido
à expansão descontrolada de produção adotada historicamente pelo capital, o que extrapola a esfera de suprimento
das necessidades reais e impulsiona necessidades de consumo exacerbadas. Dito de outro modo, o Estado moderno
torna-se um impulsionador do consumo, contribuindo eficazmente para que a ruptura entre consumo e produção
produzida pelo próprio capital seja atenuada.

O terceiro problema estrutural do capital, descrito por Meszáros (2011) como o mais preocupante, é a relação
opositiva entre produção e circulação. Ele acontece porque o capital necessita criar a circulação do que é produzido
em escala de empreendimento global. O processo de acumulação, ao impor a expansão de produção e do consumo,
precisa eliminar as barreiras locais e regionais que impedem o crescimento do mercado consumidor.

Meszáros (2011) enfatiza que, o papel do Estado moderno na superação deste problema é possivelmente maior do
que nos demais problemas supracitados. Nesse caso, “ao concentrar a atenção neste papel e nas diversas funções
que o Estado é chamado a preencher no domínio do consumo, em primeiro lugar dentro de suas próprias fronteiras
nacionais [...]” (MÉSZAROS, 2011, p. 111). Mas também extrapolando estes limites, para que a circulação do que é
produzido possa atingir uma esfera global.

Essa ação corretiva do Estado exposta no combate aos defeitos estruturais do capital aparece a fim de assegurar o
funcionamento do sistema do sistema capitalista enquanto sistema sociometabólico. Toda essa ação estatal
demandada do capital configura-se como mais uma expressão da relação de complementaridade que existe entre o
Estado moderno e o sistema capitalista.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer das breves reflexões empreendidas neste artigo, no qual apresentamos alguns resultados teóricos de
uma pesquisa bibliográfica e documental em andamento, procurou-se elucidar a função do Estado moderno no
contexto de crise estrutural do sistema do capital.

Os argumentos postos, com base principalmente em Mészáros (2011), a respeito dos aspectos gerais da crise
estrutural do capital e de como o Estado em sua modalidade moderna atua nesse contexto, demonstraram que a crise
estrutural que vivenciamos não é produto da intervenção do Estado nas áreas sociais no período dos “anos dourados”,
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como defendem os neoliberais. Vimos que o sistema do capital é passível de crises que são gestadas dentro do
próprio sistema pelos processos contraditórios que o mesmo impõe.

A eclosão da crise decorre do esgotamento das medidas adotadas pelo capital para a sua ampliação, resultando no
agravamento de suas contradições inerentes. As ações operacionalizadas pelo Estado tornam-se cada vez mais
necessárias, considerando que este complexo tem a função de representar o poder político da classe burguesa.
Enquanto estrutura compatível e complementar deste sistema delineia suas ações com vistas a possibilitar as
demandas de dominação do sistema capitalista, sua indispensabilidade se dá porque o Estado moderno, com todo o
seu arsenal institucional, torna-se o meio pelo qual o capital pode ajustar os seus limites sociometabólicos.

Concluídas estas inscrições a respeito da função do Estado moderno no contexto da crise estrutural capitalista,
reiteramos que, o Estado moderno, sempre que solicitado e até onde for necessário ao capital, vai articular sua
superestrutura jurídica e política para intervir, principalmente, no mundo do trabalho.
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