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RESUMO

O presente artigo tem o objetivo de problematizar sobre a relação entre as categorias Estado, cidadania e
emancipação política, sob o crivo de análise marxista, considerando a sociabilidade burguesa. O artigo é fruto do
resultado da pesquisa bibliográfica do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), desenvolvido
no Departamento de Serviço Social (DSS) da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Os procedimentos
metodológicos da pesquisa foram: seleção de leituras, fichamentos, leitura interpretativa, catalogação dos dados,
dentre outros. A discussão aqui apresentada expõe a reflexão de Marx e autores marxistas sobre esse tema
referenciado.

Palavras-chave: Estado. Cidadania. Emancipação Política. Emancipação Humana.

ABSTRACT

This article aims to problematize the relationship between the categories of state, citizenship and political
emancipation, under the scrutiny of Marxist analysis, considering bourgeois sociability. The article is the result of the
bibliographic research of the Institutional Program of Scientific Initiation Scholarships (PIBIC), developed in the
Department of Social Work (DSS) of the Federal University of Sergipe (UFS). The methodological procedures of the
research were: selection of readings, records, interpretive reading, cataloging of data, among others. The discussion
here presents the reflection of Marx and Marxist authors on this theme.

Keywords: State. Citizenship. Political Emancipation. Human Emancipation

1 INTRODUÇÃO

O objetivo deste artigo é sinalizar alguns elementos teóricos para a discussão sobre o Estado/Estado Moderno,
direcionada pela ótica marxista, que entende o Estado como uma instituição social que surge para defender a
propriedade privada e manter no poder a classe detentora dessa. Acrescentando ainda ao debate, as categorias
cidadania, emancipação política e emancipação humana. Nessa direção, o trabalho apresenta os limites da cidadania,
bem como as lacunas existentes nos marcos da cidadania que não implicam o fim da exploração do homem, razão de
ser da sociabilidade capitalista.
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A discussão aqui apresentada é recorte de uma pesquisa no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica (PIBIC/UFS), intitulada “As categorias emancipação política e emancipação humana no Serviço social
brasileiro”.

2 ESTADO E A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO MODERNO

Na perspectiva marxista, o Estado não é considerado uma estrutura imparcial, que representa os interesses de todos
os membros de uma sociedade, pelo contrário, ele pertence a uma classe, a classe dominante, de modo que vai
representar, antes de tudo, os interesses dessa mesma. Seguindo essa acepção, tem-se que o Estado em sua
gênese é o principal e maior instrumento que a classe dominante possui para se legitimar no poder, e suas ações são
sempre direcionadas para a defesa da propriedade privada. Desse modo, a essência do Estado em defender a
propriedade privada perduraria pela história da humanidade. Esse fundamento do Estado pode ser percebido tanto na
sociedade escravista, na sociedade feudal e na sociedade capitalista.

Os homens que detinham a propriedade privada precisavam capturar o Estado, para consolidação total de seu poder,
uma vez que a essência do Estado é salvaguardar a classe dominante, pelo fato de que nas sociedades de classe o
poder econômico sempre foi a razão de ser da classe exploradora. Contudo, possuir somente o controle da economia
não era o bastante, almejava-se também o poder político, objetivo que foi concretizado com a institucionalização do
Estado.

Assim, a classe economicamente dominante passa a ser também politicamente dominante (ENGELS, 2012 apud
SILVA, 2016). Desse modo, “o Estado criou uma força pública estatal a serviço da classe dominante para regular e
administrar os conflitos sociais em favor das classes dominantes. Essa característica do Estado perduraria em todas
as sociedades de classe [...]”. (SILVA, 2016, p. 6).

Nessa via, pontuaremos as particularidades da gênese do Estado moderno na sociedade capitalista, a qual
possibilitou diversas mudanças em todos os setores da vida do homem, além de redefinir a relações produtivas desde
o final do séc. XV. E, muito embora a mentalidade e espírito de acumulação de riqueza já existissem, é somente
depois deste século que a sociedade apresenta as condições favoráveis para seu desenvolvimento. O que ficou
evidente pelo fato de que:

No final do séc. XV, o espírito capitalista começou alcançando uma posição preponderante
no espírito dos homens. O que é que isso implica Que a busca da riqueza pela riqueza
converteu-se no principal motivo da atividade humana. Enquanto que na Idade Média a
ideia de aquisição de riqueza era cercada por um conjunto de regras morais impostas sob
a sanção da autoridade religiosa, depois de 1500, essas regras e as instituições, hábitos e
ideias a que tinham dado origem deixaram de ser tidos como adequados. (LASKI, 1973,
p.15).

O novo momento pelo qual a sociedade estava passando reflete o desenvolvimento de novas condições materiais, e,
por conseguinte, de novas relações sociais. Com a gênese e desenvolvimento do modo de produção capitalista surge
e se desenvolve o liberalismo enquanto uma nova filosofia que é propagada no meio social para justificar as novas
relações sociais nascentes naquela época (LASKI, 1973).

O liberalismo foi gestado à medida que surgia uma nova sociedade econômica, resultando em uma nova forma do
homem se organizar socialmente. Esse processo se iniciou no final da Idade Média, onde uma nova classe surge e
ascende a uma posição de domínio econômico. A doutrina liberal surge então de acordo com as necessidades da
nascente sociedade capitalista que vinha surgindo, propagando uma nova maneira de ser e de pensar dos homens.
Essa nova doutrina legitimou-se através da descoberta do instrumento estatal, como denominou Laski (1973), o
Estado Contratual: Estado com intervenções políticas limitadas na economia a fim de que fosse preservada a ordem
pública e os interesses da classe dominante.
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O liberalismo procurou tornar livre o indivíduo (que antes, na sociedade feudal, estava “amarrado” as bases religiosas
da Igreja católica) para conduzir seu destino, além de tornar um direito legal o homem acumular propriedades. A
liberdade preconizada pelo liberalismo não significava uma liberdade que culminasse na emancipação do homem de
fato, o seu objetivo era tornar o indivíduo livre para acumular riquezas. Desse modo,

O indivíduo que o liberalismo desejou defender dispõe sempre de liberdade, por assim dizer,
para comprar a sua liberdade na sociedade que construiu, mas o número de indivíduos, com
meios de compra à sua disposição, sempre foi minoria da humanidade. [...] a ideia do
liberalismo está historicamente vinculada, de um modo inevitável, à de posse de propriedade.
(LASKI, 1973, p.13).

Ainda de acordo com Laski (1973, p. 11), a liberdade que o liberalismo defendia “[...] não tinha foros de universalidade,
visto que a sua prática estava limitada aos homens que tinham propriedade a defender”. Essa nova sociedade surge
com a defesa intransigente da ação individual, ainda que o exercício à liberdade esteja condicionado ao poder material
que o indivíduo possui, ou seja, somente os que possuem propriedades.

No século XIX, com essa nova ordem já estabelecida, a Igreja Católica vai perdendo significativamente seu domínio e
poder sobre a sociedade, sendo substituída pelo Estado, instituição que começou a controlar as relações humanas. A
produção que antes era controlada pela nobreza e seguia os preceitos da Igreja, de que não podia acumular riquezas,
começou a se esfacelar lentamente, visto que o novo modelo econômico é regido pela acumulação de riqueza,
propriedade privada e o lucro.

O liberalismo foi contrário às tradições da Igreja, pois as encaravam como entraves para a realização dos desejos do
indivíduo. Nesse momento da história dos homens é necessário que o indivíduo “livre” consiga, por seus próprios
méritos, realizar seus objetivos, incentivando que o indivíduo busque, por si só, alcançar suas realizações econômicas
e sociais, ainda que ele esteja inserido num sistema de relação social desigual.

A doutrina liberal visava sempre restringir a autoridade política, manter em confinamento os negócios do governo aos
quadros dos princípios institucionais, e impor direitos fundamentais que o Estado não pudesse violar. A sua pretensão,
acima de qualquer coisa, é a proteção da propriedade privada e defesa dos interesses da mesma, do que qualquer
benefício que possa proteger os homens trabalhadores, expropriados de propriedade, detentores apenas de sua força
de trabalho.

Percebe-se que se de um lado o Estado Moderno é constituído num estágio da sociedade em que o desenvolvimento
das forças produtivas poderia melhorar a vida de todos os homens, de outro lado, tal premissa não condiz com a
lógica desse novo Estado, uma vez que a essência deste é proteger a classe dominante. Na perspectiva liberal, a
liberdade e a igualdade são colocadas da seguinte forma:

[...] na primeira aquela ênfase sobre a ação individual, da qual o liberalismo sempre foi
zeloso defensor; na segunda o fruto da intervenção autoritária, cujo resultado final é, em
seu ponto de vista, uma restrição da personalidade individual. As consequências disso são
importantes. Pois dignificou que o liberalismo, embora se expressasse como uma
proposição universal, tem sido, em seu resultado institucional, inevitavelmente mais estreito
nos benefícios que gera do que a sociedade que procurou guiar. (LASKI,1973, p 13).

Desse modo, compreendemos que para que a classe dominante, em princípio, detinha apenas o poder econômico,
contudo para que o seu poder fosse plenamente consolidado, era preciso deter também o poder político, culminou
com a constituição do Estado moderno. Com isso, a Igreja deixou de ser a instituição reguladora da vida do homem, o
Estado passou a ser o controlador das relações do homem com a sociedade. É nessa perspectiva que a discussão da
cidadania é pertinente para entender os limites da sociabilidade burguesa, que tem como principal aliado, o Estado.
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3 EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, SUAS IMPLICAÇÕES E OS LIMITES DA CIDADANIA

A proposta de discutir a cidadania, suas implicações e limites, vem acompanhada da necessidade de compreensão,
ainda que em tons iniciais, de como a liberdade é retratada pela filosofia política clássica. Para os filósofos da política
clássica, “todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos”, tal preceito está explícito em alguns
marcos legais e históricos na história do homem, como na Declaração da Independência dos EUA (1776), Declaração
dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa (1789) e na Declaração Universal dos Direitos do
Homem, da ONU (1948). Para que esses direitos fossem efetivados e garantidos estava previsto uma “autoridade”
enquanto instituição para torná-los viáveis, no caso a presença do Estado Moderno (TONET, 2004).

De acordo com Tonet (2004), a ideia difundida pelos filósofos da política clássica, de que “todos são iguais por
natureza”, norteou a luta contra o regime da sociedade feudal que tinha como fundamento a ideia de que os homens
são naturalmente desiguais. Desse modo, pensar “todos os homens como naturalmente iguais”, foi, de certa forma, a
base para o desenvolvimento futuro da cidadania, pois mesmo que nesse período eles ainda não fossem
reconhecidos como cidadãos de fato,

[…] todos os homens já eram, potencialmente cidadãos, ou seja, sujeitos de direitos e
deveres. Como, porém, o direito natural mais importante é o direito de propriedade, num
primeiro momento somente aqueles que detêm efetivamente propriedades, como resultado
de seu trabalho, são considerados cidadãos. (TONET, 2004, p. 2).

Nesse primeiro período, cidadão era quem acumulava bens e participava da administração dos negócios públicos, de
maneira que trabalhadores, mulheres e crianças eram privados da cidadania. Dito isto, percebe-se que naquela época
a cidadania já se configura restrita a uma parcela específica da população. Conforme aponta Tonet (2004, p. 02),

[…] a propriedade continua e continuará a ser o critério indireto da cidadania, uma vez que
o acesso efetivo aos direitos tem a sua raiz na divisão social do trabalho. Desde então, a
cidadania está inextricavelmente ligada à existência de um Estado Democrático, com tudo
que este supõe: Estado de direito, partidos políticos, representação, divisão de poderes,
eleições, rotatividade no poder, etc.

Por outro lado, Tonet (2004) vai mostrar ainda que há autores que consideram uma outra perspectiva de igualdade,
como H. Arendt (1979) que, diferente da concepção da filosofia política clássica, acredita que os homens nascem
diferentes, e a igualdade é resultante da ação dos homens por meio da sua organização política. Tonet (2004) aponta
que é na organização política que os direitos são instituídos, inclusive o primeiro direito do cidadão que é justamente o
direito de ter direitos. Portanto,

Ser cidadão é ser membro de uma comunidade jurídica e politicamente organizada, que
tem como fiador o Estado e no interior do qual o indivíduo passa a ter determinados direitos
e deveres. A esfera da política é o lugar a partir do qual se olha a totalidade social é a
atividade política que constitui propriamente a sociedade como sociedade. (TONET, 2004,
p. 3).

Com base no artigo “Fukuyama e a alternativa socialista”, de Miliband (1995), Tonet (2004) afirma que a democracia
socialista possui características da democracia liberal como o domínio da lei, a separação de poderes, liberdades
civis, pluralismo político e sociedade civil, com a ressalva de que a primeira (democracia socialista) teria um
significado mais eficaz, quanto a satisfação dos homens.

De acordo com Tonet (2004), dentro das organizações da esquerda há setores que vislumbram que todos os homens
possam tonar-se cidadãos plenos, alguns por não perceberem as profundas contradições existentes na cidadania, e
outros por acreditarem que ela é insuperável, o horizonte máximo possível para a humanidade. Mas, há ainda alguns
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setores da esquerda que tem como horizonte a superação da sociabilidade da capitalista. Além disso, Tonet (2004)
cita que algumas personalidades da esquerda, como Marilena Chauí (1994), caracterizam a democracia como
inseparável da cidadania não apenas pela existência de direitos, mas pelo caráter aberto das sociedades
democráticas, que não só legitimam direitos, mas permite a criação de novos e que se amplie os já existentes. Além
de permitir que haja diversos grupos sociais, com diferentes interesses, por vezes até antagônicos.

Por essas características explicitadas, que alguns autores entendem a democracia como um sistema infinitamente
aperfeiçoável, ou que o socialismo seria uma democracia sem fim. O que, como mostra Tonet (2004), na concepção
de Boaventura de Souza Santos (1996:277)

[…] teria como resultado uma profunda transformação da cidadania através da participação mais diversificada e
criativa. A nova cidadania, então, seria sinônimo de nova emancipação que, por usa vez, seria sinônimo de
socialismo. (TONET, p. 4).

Tal análise pode ser considerada extremante equivocada, por não apresentar uma leitura crítica de como a cidadania
se fundamentou, e de seus limites para atender as demandas dos homens. Nesse sentido, Tonet (2004) resgata a
posição de Marx explícita na obra “Sobre a questão judaica”, que consistiu em alertar que a correta crítica da
cidadania se efetiva quando podemos voltar nosso olhar crítico para a esfera social que lhe origina, e não na crítica
voltada do mundo que a produz.

Acerca dessa assertiva, Santos (2016) acrescenta, com base em Marx (2010), que o termo “crítica” não é usado como
forma de “indagação ou denúncia” e sim como um processo de autoconstrução humana, uma vez que, a crítica é um
produto da atividade do homem que permite a apreensão da sua própria natureza, das suas contradições, dos seus
aspectos positivos e negativos e ainda das suas possibilidades e dos seus limites (SANTOS, 2016).

Ainda com base em Tonet (2014), compreendemos que para Marx a compreensão acertada de qualquer fenômeno
social se dá pelo entendimento da sociedade civil, enquanto dimensão fundante da sociabilidade, através das relações
que os homens estabelecem entre si na produção econômica. Desse modo, sabemos que há uma dimensão fundante
de todas as outras dimensões sociais, mas, ele nos alerta que “somente um tratamento ontológico permite manter, ao
mesmo tempo, a dependência essencial de todas as dimensões sociais em relação à dimensão social fundante e a
especificidade e a autonomia das dimensões que têm origem na matriz ontológica”. (TONET, 2004, p. 5)

De acordo em Tonet (2004), embora a sociedade civil seja a matriz na qual as demais dimensões sociais possuem
uma dependência ontológica, cada dimensão possui suas especificidades e funções. Valendo-se dessa análise, numa
perspectiva marxiana, podemos compreender que:

[…] a cidadania moderna é inseparável da entificação da sociabilidade capitalista, cujo núcleo
original decisivo é o ato de compra e venda da força de trabalho. Dele se originam a
propriedade privada, o capital, a concorrência, o valor-de-troca, a mercadoria, a mais-valia, o
trabalho assalariado, a divisão do trabalho assalariado, a divisão social do trabalho, as classes
sociais, a exploração, a dominação, o estranhamento e o seu instrumento fundamental de
reprodução, que é o Estado. (TONET, 2004, p. 5).

Desse modo, em consonância com Tonet (2004), podemos afirmar que a organização da produção/sociedade civil é
baseada em interesses privados, o que faz com que os homens sejam competitivos, autocentrados, conflitantes e
socialmente desiguais. Entretanto, para que a produção flua, por meio da compra e venda da força de trabalho, a
classe que detém os meios de produção, precisa de pessoas “livres, iguais e proprietárias” (proprietárias da força de
trabalho), ainda assim,

[…] a igualdade exigida pelo contrato não é uma igualdade em todas as esferas, mas apenas
enquanto contratantes. A desigualdade, que consiste no fato de que o capitalista é proprietário
do trabalho acumulado (isto é de meios de produção) e o trabalhador, apenas de sua força de
trabalho, permanece intacta, apesar da igualdade jurídica. (TONET, 2004, p. 6).
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Por isso Tonet (2004) ressalva que, o mesmo indivíduo tem sua vida dividida em duas esferas: pública e privada, as
quais além de ser indissociavelmente ligadas, a primeira ainda é o fundamento da segunda. É nessa relação que a
cidadania se instaura na esfera jurídica, ou seja, na esfera pública, de modo que o indivíduo é cidadão de direitos
apenas de forma parcial, enquanto participante da esfera pública.

A condição de cidadão é exatamente expressão e instrumento de reprodução da cisão que se
operou e continua a operar-se no homem como resultado da sociabilidade regida pelo capital.
Isto em nada diminui a importância e significado da cidadania. Simplesmente a apreende na
sua concretude histórica. (TONET, 2004, p. 6).

Considerando as bases já explicitadas, que fundamentam a existência da cidadania, é coerente dizer que mesmo que
os direitos sejam ampliados, a estrutura social instaurada na ordem do capital, de exploração do homem pelo homem,
da propriedade privada, de extração da mais-valia não será cerceada, e portanto os homens continuarão socialmente
desiguais. Por isso mesmo, na sociedade capitalista, por sua própria essência, o homem não é livre, mas sim o
capital, para explorar o trabalhador nas relações de produção. E a emancipação política se trata de “[…] um patamar
de liberdade que expressa uma forma de sociabilidade na qual se articulam a desigualdade real (originada da
produção) e a igualdade formal (posta no momento da esfera pública)” (TONET, 2004 p. 7). Enquanto que a
emancipação humana expressa exclusivamente a real liberdade dos homens.

Para explicitar o que seria a real liberdade dos homens, Tonet (2004), com base no pensamento marxiano, considera
que a emancipação humana não significa o paraíso, uma sociedade perfeita e plenamente feliz, e compartilha com
Marx que quando for alcançada a emancipação dos homens, a extinção das classes sociais, se iniciará a verdadeira
história da humanidade, pois tudo que ocorrera antes é parte da pré-história dos homens. Por isso, a emancipação
humana não é um ideal a ser alcançado, mas “o movimento real que supera o atual estado das coisas” (MARX 1986,
p. 56 apud TONET, 2004, p. 8).

Dessa forma, na sociedade capitalista embora o homem desenvolva as forças produtivas, ciência, tecnologia, etc,
criando melhores condições para a sua sobrevivência, os problemas de desigualdade, fome, pobreza e miséria não
são sanados, pois a exploração do homem pelo homem é necessária a organização social capitalista.

De acordo com Tonet (2005), o que funda a sociabilidade capitalista é a compra e venda da força de trabalho, então,
na proposta da nova forma de sociedade emancipada, o ato ontológico-primário seria exatamente o trabalho
associado, uma forma de organização social que pressupõe a abolição do trabalho assalariado, a propriedade privada
e o capital. O trabalho associado possibilita aos homens novas oportunidades, uma vez que, é capaz de diminuir o
tempo de trabalho, pondo fim a exploração e logo, a geração da mais valia (TONET, 2005). Logo, "[...] é sobre essa
forma de trabalho que o trabalho humano assumirá o seu grau máximo de liberdade possível" TONET (2005, p. 07).

Para alcançarmos uma nova organização social, que não seja fundamentada pela apropriação privada dos meios de
produção, bem como da riqueza socialmente produzida, se torna necessário superar o sistema capitalista, pois só
assim “[…] desaparece a separação entre público e privado, entre cidadão e burguês, o espaço todo sendo ocupado
pelo homem integral, que em vez de ver no outro um oponente e um competidor, vê na realização plena do outro uma
condição indispensável para a sua realização.” (TONET, 2005 p. 9).

Do que foi exposto até aqui, percebe-se que a libertação dos homens, com a emancipação humana, é uma
possibilidade real. Consequentemente, enxergar a cidadania e a emancipação política como última possibilidade para
a humanidade é um tanto precipitado, diante da dinamicidade histórica da realidade e das possibilidades, pois o
homem enquanto sujeito histórico pode construir alternativas diante da história.

De acordo com Tonet (2005), tratar as temáticas emancipação política e humana, cidadania e democracia, requer uma
análise muito cuidadosa, visto a grande complexidade que envolve tais categorias. Diante do exposto, a cerca das
limitações e contradições da cidadania/democracia, é preciso não perder de vista que a luta dos trabalhadores por
direitos, pela ampliação da cidadania, em princípio, não deve ser descartada, pois a própria emancipação política é
resultado das lutas das organizações sociais, e abrir mão dessa batalha por direitos, significaria deixar o terreno livre
para a expansão ainda mais desenfreada do capital. Esse autor enfatiza ainda que o fato de termos como referência
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apenas regimes democráticos e/ou ditatoriais, explica que a grande maioria das pessoas aprecie os regimes que
primam pelas liberdades democráticas, e só possam enxergar o fim da cidadania como uma forte possibilidade de
volta a ditadura, mas nunca como “[…] um avanço em direção a um patamar muito superior de auto-realização
humana.” (TONET, 2005, p. 11).

Tonet (2005) adverte que as lutas normalmente possuem um caráter reformista e conciliador, e que os governos de
esquerda não possuem um viés revolucionário, mas propostas apenas administrativas e eleitoreiras, dentro da ordem
do capital, não de sua superação. Denunciado que um das maiores desafios para a esquerda é o resgate da teoria de
caráter crítico, e uma ampla compreensão das transformações que estão acontecendo no mundo atual, acontece que,
infelizmente, a maioria dos intelectuais da esquerda tem se ocupado na elaboração de estratégias eleitorais e planos
de governo.

Toda essa contradição que rege a sociedade capitalista deve ao Estado a sua existência, pois "[…] ele repousa sobre
a contradição entre a vida privada e a vida pública, sobre a contradição entre os interesses gerais e os interesses
particulares" (MARX, 2010, p.60 apud SANTOS, 2016, p.17).

Destarte, se a essência do Estado está diretamente ligada a existência dos males sociais, no contexto da sociedade
de classes, tidos também como expressões da "questão social”, então o aparelho estatal fica impossibilitado de
eliminar as demandas nascentes das desigualdades sociais, meramente por serem elas a sua própria essência.

Para que tais demandas sejam resolvidas, a primeira questão a ser posta não deve se
como tornar o Estado mais aperfeiçoável a serviço dos trabalhadores, mas sim o que é o
Estado. Tem-se a percepção de que esta instituição, por mais aperfeiçoada que seja, não
pode eliminar a contradição da sociedade. Ao contrário, a contradição é a base da sua
existência. (SANTOS, 2016, p.17).

Assim, pode-se afirmar que para a forma cidadania, tida como forma de mediação particular, seja superada é preciso
que os limites postos pela sociabilidade fundada no interior da lógica capitalista sejam igualmente ultrapassados. Fator
que vai além da emancipação política pois, como salienta Santos (2016) ao explicar que tal forma de emancipação
"[...] não se trata de liberdade humana, mas de uma liberdade para e no Estado. Trata-se de uma forma de
emancipação que não encarna a emancipação social[...]" (SANTOS, 2016, p.17)

Sendo assim, ao alcançar somente a emancipação política, o homem não consegue se libertar das amarras que o
prende à condição de "indivíduo egoísta da sociedade civil". Embora a emancipação política seja limitada, uma vez
que, "deixa intacta as raízes da desigualdade social" (TONET, 2010 apud SANTOS, 2016, p.19), ela possui
determinada relevância na "luta social".

No entanto, devemos nos atentar para a impossibilidade que a emancipação política obtém de romper com o Estado
que serve aos interesses da classe burguesa. Assim, inegavelmente "a emancipação política não é por si mesmo a
emancipação humana" (MARX, 2010).

Portanto, a forma de cidadania, que garante aos indivíduos isolados uma emancipação pela via dos direitos
conquistados, trata-se da emancipação política, que por sua vez configura-se como um limite para a emancipação
humana. Pois, por mais desenvolvida que seja, a forma cidadania estará sempre atendendo a lógica capitalista, uma
vez que se caracteriza como expressão particular dos direitos que fundamentam a realização do homem apenas na
esfera individual. A emancipação política é uma expressão das desigualdades sociais e, a cidadania, por mais plena
que seja, jamais pode ultrapassar a sociedade burguesa, uma vez que seu ideário afirma que o indivíduo pode ser
cidadão mesmo que permaneça na condição de trabalhador explorado.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na presente discussão, buscamos, através da ótica Marxista, trazer alguns pontos que contribuem para o
entendimento da essência do Estado/Estado Moderno. Assim, compreendemos a esfera estatal como pertencente a
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classe dominante, o que sugere que as ações do Estado sejam norteadas para que essa mesma classe se mantenha
no poder.

Explicitando tal compreensão a cerca do Estado moderno, que por sua natureza preza pela manutenção da classe
dominante no poder, percebemos que a cidadania, enquanto uma categoria fundamental na sociedade capitalista, é
estritamente limitada, e, por isso, não abarca a verdadeira emancipação do homem, mas apenas sua emamcipação
política, que não cercea a exploração do homem pelo homem.

A verdadeira liberdade dos homens exige a supressão da propriedade privada, do trabalho assalariado e do Estado.
Somente nessas condições os homens serão verdadeiramente livres, e poderão se realizar plenamente, tornando-se
humanamente emancipados.
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