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Partindo da lógica capitalista marcante nas práticas educativas, é 
interessante focar a análise na esfera que se estabelece como “mediadora” 
dessas relações – o Estado. Cabe ressaltar que a intenção não é fazer um 
debate sobre teoria do Estado. O debate será circunscrito a uma perspectiva 
emancipatória, com algumas referências às contraposições diretas.  

A escola, embora a serviço de uma lógica que não a da classe 
trabalhadora, é uma instituição social que atende essa classe e tem nela uma 
sustentação inclusive material, pois é com a contribuição de impostos que a 
escola pública é mantida (impostos esses que, na realidade brasileira, recaem, 
na sua maioria, sobre a classe trabalhadora). Nesse ponto, o debate avança e 
é ampliado (ou delimitado?). Se a escola, a principal instituição de natureza 
educativa, é pública, mantida pelo povo e estatal, é necessário perguntarmos: 
que Estado temos sob as condições do presente modo de produção? Há 
possibilidades de avanço da classe trabalhadora para a ocupação desse 
Estado?  

Esse debate, longe de estar concluído, coloca-se como necessário 
para o entendimento da escola na sociedade capitalista. Assim, as perguntas 
colocadas acima ganham materialidade num terreno em que as contradições 
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são intensificadas pelos antagonismos das perspectivas de sociedade das 
forças em disputas. 

Pode-se partir de um conceito contraditório, a “função educativa” do 
Estado, ou seja, o caráter “formador” e conformador do Estado. Suas 
implicações, não somente a estrutura de escolarização formal, mas também 
na educação de forma ampla, buscam produzir consensos para sustentação 
de sua hegemonia. Sobre essa questão, Gramsci insere a terminologia do 
“Estado educador”, da seguinte maneira: 

 

Se todo Estado tende a criar e a manter um certo tipo de civilização e de 
cidadão (e, portanto, de conivência e de relações individuais), tende a fazer 
desaparecer certos costumes e atitudes e a difundir outros, o direito será 
instrumento para esta finalidade (ao lado da escola e de outras instituições 
e atividades) e deve ser elaborado para ficar conforme a tal finalidade, se 
maximamente eficaz e produtor de resultados positivos. (...) 

Na realidade, o Estado deve ser concebido como “educador” na medida 
em que tende precisamente a criar um novo tipo ou nível de civilização. 
Dado que se opera essencialmente sobre as forças econômicas, que se 
organiza e se desenvolve o aparelho de produção econômica, que se inova 
a estrutura, não se deve concluir que os fatos da superestrutura devam ser 
abandonados a si mesmos, a seu desenvolvimento espontâneo, a uma 
germinação causal e esporádica. (GRAMSCI, 2007, p.28) 

 

O apontamento acima é elucidativo ao desenvolver o caráter da 
abordagem realizada nesse trabalho da relação entre Estado e a educação, 
sua necessidade e os limites apontados pela práxis social. Ao evidenciar o 
caráter “educativo” do Estado, Gramsci aponta para um elemento 
fundamental em toda análise do Estado na sociedade capitalista, que é a sua 
relação com as “forças econômicas” (fato que expressa a necessidade da 
análise do fenômeno educativo pela manifestação “capitalista” da escola). 
Os fatores econômicos moldam valores, costumes “crenças” e relações, 
proporcionando consensos hegemônicos. A condição atual do Estado, 
muito similar à organização educacional, o que leva Neves a indicar a “nova 
pedagogia da hegemonia” (2005) é uma evidência desse caráter “educativo” 
do Estado, mediante a atuação das “forças econômicas”, ou seja, a 
estruturação do sistema capitalista. 

Um outro elemento apontado por Gramsci, a necessidade dos “fatos” 
da superestrutura ficarem “abandonados a si mesmos”, incide sobre a 
perspectiva aqui aventada, de que a escola e a educação, embora 
condicionadas não são determinadas. A escola é um espaço de disputa 
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hegemônica. Se “ocupada” pelos sujeitos sociais que a compõem, a classe 
trabalhadora é uma agência capaz de atuar como um elemento “estatal” na 
contracorrente do Estado. É por essa possibilidade (ou seja, por ser 
necessária, para sua viabilização, a compreensão da condição estatal sob o 
capital e, ainda, por entender a relação entre Educação e Estado como 
inseparável) que se propõe o presente debate. 

Marx, em sua manifestação sobre a relação entre educação e Estado, 
dá um tom político à discussão, quando aponta para a necessidade de o 
Estado não interferir na identidade da escola, mas arcar com as 
responsabilidades, principalmente, financeiras de sua realização: 

 

Isso de “educação popular a cargo do Estado” é completamente 
inadmissível. Uma coisa é determinar por meio de uma lei geral, os 
recursos para as escolas públicas, as condições de capacitação do pessoal 
docente, as matérias de ensino etc., e velar pelo cumprimento destas 
prescrições legais mediante inspetores do Estado [...] e outra coisa 
completamente diferente é designar o Estado como educador do povo! 
(MARX, 1978, p.89) 

O posicionamento marxiano sobre a relação entre Estado e a 
educação é incisivo em relação à participação direta do Estado nos sistemas 
de ensino Mas ainda restam algumas questões. Ao dialogar com o texto, de 
acordo com as constatações já apontadas, pode-se questionar quais seriam 
as “prescrições legais” inspecionadas pelo Estado? Ou ainda, qual o 
direcionamento e o conteúdo da capacitação docente? Enfim, sob a ótica 
dos interesses contraditórios entre capital e trabalho, que se confrontam na 
escola, há possibilidade do exercício de delegar tais atribuições ao Estado se 
pretende-se ocupar a escola? Essas questões direcionam o raciocínio para 
uma concreta aversão à atuação estatal, a qual procuro colocar em 
movimento na presente análise. 

A perspectiva socialista tem claro que a presença do Estado é um 
meio e não uma finalidade. Dada a organização social, que é pautada na 
presença da atuação estatal, ora como espaço de disputa que promove 
benefícios sociais, ora como representante da manutenção do status quo, há 
que se pensar também no malefício oportunizado pela ausência de tal esfera. 
Nesse sentido, Chomsky realiza uma relevante observação: 

Na verdade, proteger o setor estatal hoje é dar um passo na direção da 
abolição do Estado, porque assim se mantém uma arena pública na qual as 
pessoas podem participar, organizar, influir na política, etc. ainda que de 
forma limitada. Se tirarmos isso, nós regredimos para uma ditadura privada 
e isso não é, de forma alguma, um passo em direção à libertação. 
(CHOMSKY, 1999, p.69) 
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Antes de aprofundar as condições do Estado na atualidade, a primeira 
afirmação feita por Chomsky é salutar e necessita de desenvolvimento. A 
“abolição” do Estado é pretendida pela tradição marxista de pensamento, 
ainda que em última instância. Esse fenômeno se dá pela natureza de classe 
que assume o Estado desde sua consolidação enquanto sujeito político. Esse 
é o centro do debate aqui realizado. De acordo com a abordagem e o 
método empregados neste trabalho, o ponto de partida é a constatação de 
que o Estado sob o sistema capitalista, é uma instituição de interesses 
contrastantes com a classe trabalhadora e a dissolução desse Estado é 
presente em todas as abordagem tomadas como referência teórica aqui. 
Contudo, como se dará essa dissolução, por meio da apropriação, destruição 
ou até mesmo ampliação do mesmo é um dos elementos a ser debatido aqui. 

Esse debate tem como centro a natureza de classe do Estado capitalista. Desde a 

constituição da sociedade capitalista, uma nova categoria assume centralidade 

nas relações estatais: o mercado. A vinculação do Estado com o mercado, com a 

propriedade privada e com a burguesia já era objeto de crítica nos escritos 

marxianos: 

 
É a esta propriedade privada moderna que corresponde o Estado 
moderno, adquirido pouco a pouco pelos proprietários privados através 
dos impostos, tendo caído inteiramente em suas mãos por força do 
sistema da dívida pública e cuja existência depende exclusivamente, pelo 
jogo da alta e da baixa dos valores do Estado na bolsa, do crédito 
comercial que lhe é concedido pelos proprietários privados, os burgueses. 
(MARX, 2000, p.73). 

As críticas de Marx ao Estado, somadas às considerações expressas 
no Manifesto do Partido Comunista em parceria com Engels, que localiza o 
Estado como comitê da burguesia, além das orientações aos proletários, ao 
manifestar que “(...) lhes é preciso derrubar esse Estado para realizarem sua 
personalidade.” (MARX, 2000, p.97), podem levar a uma interpretação 
mecânica do pensamento marxiano. É inegável que, essencialmente, a 
presença do Estado depõe contra a classe trabalhadora. Há uma série de 
estudiosos que desenvolvem suas perspectivas acerca do Estado de acordo 
com tal premissa e salientam sobremaneira as vinculações diretas entre 
Estado e Mercado, a subsunção do primeiro ao segundo. De acordo com tal 
perspectiva, essa relação se faz articulando diversas funções do Estado, 
principalmente a função política e a função econômica propriamente dita. 
Assim, concordando com Marx, a propriedade privada é fundamental para a 
análise do Estado, mesmo quando esse se justifica socialmente por ser uma 
instância social, pública e não privada. Assim, a forma mercadoria toma, 
como um todo, a organização social e têm o Estado como articulador desse 
processo, como aponta Wood, ao imputar ao Estado, vinculado à 
propriedade privada, a utilização da coerção para a manutenção do mercado: 
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A propriedade privada absoluta, a relação contratual que prende o 
produtor ao apropriador, o processo de troca de mercadorias exigem 
formas legais, aparato de coação e as funções policiais do Estado. 
Historicamente, o Estado tem sido essencial para o processo de 
expropriação que está na base do capitalismo. Em todos esses sentidos, 
apesar de sua diferenciação, a esfera econômica se apóia firmemente na 
política. (WOOD, 2003, p.35). 

No caso da coisa pública – estatal, na maioria das vezes – a lógica 
privada, distancia a população do sentimento e da prática da gestão pública 
das instituições dessa natureza. A lógica privada torna instituições, como (no 
caso aqui estudado) a escola, em instituições movidas pela racionalidade de 
mercado. Essa escola é pautada na rígida hierarquização, relações de poder 
verticais, que excluem de sua manutenção os seus verdadeiros interessados, 
substituindo a direção do processo por um agente estranho à natureza do 
processo empreendido: o mercado. 

Na mesma tendência de vincular Estado e capital, com base na 
interpretação marxiana (porém dela se distanciado mais), encontra-se o 
pensamento de João Bernardo. Sua análise inaugura uma conceituação 
singular de Estado. Sua análise caminha para uma interpretação, expressada 
ainda que de modo hiperbólico: o Estado é o mercado. A analise de 
Bernardo sobre o Estado é constituída ainda de uma diferenciação em duas 
formas estatais, cuja conceituação é efetuada pelo autor: 

 

Defino assim, as empresas como os elementos constitutivos do Estado 
Amplo. Em sentido estritamente político, sempre que eu falar de empresas 
estou me referindo aos órgãos do Estado Amplo, e sempre que mencionar 
o Estado Amplo estou me referindo ao funcionamento as empresas, 
enquanto aparelho de poder. (...) Em nível mundial, o capitalismo tem-se 
organizado sempre em modalidades do Estado Restrito com o Estado 
Amplo. (...) o Estado Restrito é, por definição, nacional, enquanto a 
concentração do capital transnacionalizou o Estado Amplo. Assim, os 
Estados Restritos já não têm qualquer possibilidade de se contrapor ao 
Estado Amplo, que conquistou uma indisputada margem de manobra. 
(BERNARDO, 1998, p.42 -5). 

 

Aqui cabem duas constatações. A primeira é que, mesmo de maneira 
mais singular e abrindo o debate do Estado para novas perspectivas, 
Bernardo encontra-se (na divisão efetuada aqui neste texto) na tendência 
que tem no Estado uma “impossibilidade”. Vê nessa instituição a plena 
materialização do domínio de classe no capitalismo e, esse, um instrumento 
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a seu favor. Como sintetiza MILIBAND, (1972, p.322) (...) “o Estado, 
naquelas sociedades de classe, é, antes de mais nada e inevitavelmente, o 
guardião e protetor dos interesses econômicos que nela estão dominando. 
Seu objetivo e missão “real” é assegurar o seu predomínio continuado, e não 
impedi-lo.” 

Essas observações que são extremamente pertinentes, contudo, em 
nossa opinião, não são suficientes para o trato da temática abordada na tese. 

A contribuição caminha no sentido de evidenciar o caráter classista 
do Estado e alertar que todas as possibilidades de ação frente a esse Estado 
se dão nessas circunstâncias. Ou seja: a luta de classes é reproduzida, ou 
melhor, travada no interior do próprio Estado. A insuficiência reside na 
tomada plena da concepção de Estado como executor dos ditames do 
capital. Essa visão anula a possibilidade de ação de iniciativas emancipatórias 
no interior da estrutura estatal, ou seja, a possibilidade da ocupação da 
escola. Cabe ressaltar que essa é apenas uma observação parcial sendo 
reconhecidas as contribuições dos pensadores e de suas vertentes teóricas 
neste trabalho. Mesmo que não plenamente, suas contribuições são 
constituintes da compreensão de Estado aqui adotada. 

A outra constatação oriunda do pensamento de Bernardo encontra-se 
na vinculação do Estado ao mercado. Quando o autor se refere à 
transnacionalização (relação entre Estados nacionais e a relação de poder 
das grandes empresas), ele chama a atenção para a re-estruturação do capital 
em nível planetário e a acomodação da concepção do Estado frente a esse 
fenômeno. Blocos econômicos, acordos internacionais são a materialização 
mais evidente de tal constatação. Uma outra consideração é realizada na 
própria concepção de mercado. E ainda o autor reforça a interpretação 
marxiana sobre a produção capitalista, na referência à “forma mercadoria”, 
no caso, inclusive o Estado.  

Isso traz, por dedução antagônica, uma constatação pertinente para as 
categorias adotadas como referência neste trabalho. Ao referenciar o 
mercado, a forma mercadoria e esses elementos constituintes da divisão do 
trabalho (ou ainda na luta de classes, como explicita a seguir Wood), 
percebe-se que, mesmo de forma apropriada pelo capital, o trabalho é uma 
categoria central para a análise e a práxis social. Mesmo para o sistema 
dominante e para a manutenção do poder. 

Outra contribuição para o debate proposto, no sentido da totalidade, 
é a superação da visão fragmentada, em que há dicotomia entre as esferas 
econômicas e políticas. Análises sobre o Estado distinguem a esfera política, 
da qual o Estado é constituinte, da econômica, na qual se encontra o 
mercado e o trabalho, por consequência, o movimento das classes sociais 
trabalhadoras. As considerações feitas anteriormente pelos analistas da 
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temática do Estado evidenciam que essa dicotomia é falsa. As diversas 
esferas contribuem para alimentar o poder de dominação oriundo do 
sistema capitalista de produção. 

 

A divisão de trabalho entre classe e Estado significa não que o poder esteja 
diluído, mas, ao contrário, que o Estado, que representa o “momento” 
coercitivo da dominação de classe no capitalismo, corporificado no 
monopólio mais especializado, exclusivo e centralizado de força social, é, 
em ultima análise, o ponto decisivo de todo o poder na sociedade. 
(WOOD, 2003, p.49). 

 

A categoria “poder”, inserida por Wood no debate, é uma constante 
nas análises sobre o Estado, talvez, um elemento presente nas mais variadas 
posições teóricas sobre o debate. Pelo que já foi analisado, até aqui, o poder 
é um elemento estruturante do capital e o Estado, por ser um dos seus 
sustentáculos, também se centra em tal categoria. Percebe-se esse fato na 
força imperativa dos detentores dos meios de produção, simbólica e 
efetivamente. Ou ainda, de forma mais visível, na esfera do Estado em seu 
aparato de controle, como o poder policial. De fato, o poder é uma 
categoria que é essencial para os estudos sobre o Estado, até mesmo em 
abordagens distintas do referencial marxiano, como as abordagens 
foucaultianas, nas discussões sobre os micro-poderes, entre outras. 
Contudo, há que se destacar que também ocorrem debates, no interior da 
abordagem crítica, que rejeitam o poder enquanto categoria essencial. E 
advogam que nele está contido o equívoco das teorizações e das práticas 
sociais que almejam a transformação da ordem social vigente. 

A conexão dessa abordagem com o pensamento até aqui exposto 
reside na compreensão que tal perspectiva integra o movimento que se 
contrapõe à lógica de subsunção do Estado capitalista. Refiro-me à vertente 
teórica de compreensão/superação do Estado oriunda dos apontamentos de 
Holloway (2003). Seus apontamentos se alinham com as considerações aqui 
presentes (do trabalho como categoria fundamental) e evidenciam que a 
base da organização estatal é capitalista. Eles denunciam o vínculo direto 
com o mercado e a pouca ou quase nula margem de manobra que os 
estados nacionais têm frente à força da organização societal capitalista: 

Na realidade, o que o Estado faz está limitado e condicionado pelo fato de 
que só existe como um nó em uma rede de relações sociais, que se centra, 
de maneira crucial, na forma que o trabalho está organizado. O fato de o 
trabalho estar organizado sobre uma base capitalista significa que o que o 
Estado faz e pode fazer está limitado e condicionado pela necessidade de 
manter o sistema de organização capitalista do qual é parte. Isso significa 
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concretamente que qualquer governo que realize uma ação significativa 
dirigida contra os interesses do capital terá como resultado uma crise 
econômica e a fuga do capital do território estatal. (HOLLOWAY, 2003, 
p.26-7) 

Ao continuar suas considerações, de acordo com a tese da obra aqui 
referida, Holloway faz uma crítica a qualquer movimento da sociedade civil 
que vê na tomada de poder, a superação das relações sociais capitalistas de 
modo geral. O autor critica as concepções reformistas e revolucionárias, 
pois mostra que o objetivo de ambas é a tomada do poder. Para ele, é o 
poder uma das bases dos processos de alienação, de desumanização em que 
a sociedade se encontra. O processo revolucionário e humano se localiza 
além do poder. 

O que está em discussão na transformação revolucionária do mundo não é 
de quem é o poder, mas como criar um mundo baseado no mútuo 
reconhecimento da dignidade humana, na formação de relações sociais que 
não sejam relações de poder. (HOLLOWAY, 2003, p.33) 

Holloway continua a tradição exposta até aqui de evidenciar os limites 
do Estado sob o capitalismo. Contudo, é mais explícito ao estabelecer a 
ausência de alternativas de transformação desse Estado. Ao evidenciar as 
ações capitalistas do Estado, ele localiza a natureza de tais ações e que não 
se circunscreve ao sistema capitalista, mas a toda organização pautada na 
dominação: o poder. A contribuição para nosso debate reside na negação do 
Estado. Como esse autor percebe que o sustentáculo das relações estatais 
são as relações de poder, essa é uma esfera que em nada contribui, mas sim 
inviabiliza outro tipo de organização societal. 

Nessa compreensão, existe, em certa medida, uma crítica à luta de 
classes, uma vez que o autor localiza a “ditadura do proletariado” como 
mais uma forma de poder, o que deve ser abolido para a transformação 
social. Esse apontamento é necessário para evidenciar que o autor radicaliza 
a necessidade de superação das relações de poder. Mesmo que esse seja 
oriundo das classes ora dominadas. Isso não se faz por total negação do 
pensamento marxiano, pois o autor se utiliza de muitas premissas teóricas 
desse pensamento, ainda que seu fundamento tenha uma aproximação ao 
anarquismo como corrente teórica. Contudo, suas contribuições são 
pertinentes, as considerações bastante fundamentadas e num sério esforço 
intelectual de superação das condições atuais, ainda que não se aproprie aqui 
da totalidade das constatações, por entender como necessária a soberania do 
poder popular, do poder coletivo, em uma palavra: da democracia plena. 

Alguns elementos são comuns a todos os autores elencados na 
totalidade do texto. Um desses elementos, sem dúvida, é a natureza crítica e 
emancipatória, que vislumbra a superação desse tipo de organização societal 
que se apresenta sob o capitalismo. Contudo, nesse bloco, procurou-se 
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evidenciar um conjunto de pensadores que derivam da premissa marxiana 
de Estado “como comitê da burguesia”, que condenam veementemente o 
atrelamento do Estado ao capital, deixando, dessa maneira, pouca ou 
nenhuma margem de ação para as classes sociais no interior da estrutura 
estatal. 

Contudo, tais considerações são importantes, primeiramente, para 
desmascarar as verdadeiras funções do Estado, pois, a justificativa social do 
mesmo é a de que ele exista como um “árbitro”, como colocara Marx, como 
uma instituição neutra para regulação social. Diante de sua incumbência de 
ser um organismo promotor da totalidade, síntese das diferenças sociais 
existentes, entre elas a de classe, o Estado contemporâneo é uma fraude. Ele 
não ameniza diferenças, mas as intensifica quando se posiciona a favor da 
classe dominante na luta de classes. Não promove justiça com políticas 
sociais, ao contrário, intensifica a distância dos mais pobres, uma vez que as 
ações estatais se concentram na promoção de políticas que favorecem a 
reprodução do capital e seus representantes.  

Contudo, sua existência conteporânea encontra-se justamente no 
limite de sua função sob o capitalismo, e a ampliação dos direitos da classe 
trabalhadora, que tem em ações estatais, perspectivas de suas demandas. 
Desse modo, se concorda com Poulatzas na condução da contraposição ao 
Estado atual: 

 
Uma transformação do aparelho de Estado no sentido do desaparecimento 
do Estado só pode apoiar-se numa intervenção ampla das massas 
populares no Estado, por meio certamente de suas representações sindicais 
e políticas, mas também pelo desenvolvimento de suas iniciativas próprias 
no seio mesmo do Estado. (POULANTZAS, 1990, p.301) 

A referência do autor cabe tanto para a ação aos sujeitos políticos, 
trabalhadores (entre outros que compõe o Estado internamente), quanto ao 
movimento da sociedade civil organizada que age com a conquista de 
direitos sociais oriundos de ações estatais. Uma ação coletiva, partindo de 
sujeitos políticos sociais que desafiam as finalidades implícitas do Estado na 
sociedade de classes e dele arrancam um atendimento que supra, mesmo que 
parcialmente, suas demandas, sem, contudo, abandonar a compreensão do 
caráter parcial e insuficiente que tais ações constituem no processo de 
mudança social. 

Após efetuar a referida revisão de literatura, o objetivo é construir 
uma reflexão acerca de um Estado passível de tensionamento por parte dos 
movimentos sociais e da sociedade civil organizada, ainda que sob todos os 
condicionamentos do modo de produção capitalista. Tal compreensão é 
necessária para o fenômeno a ser tratado na tese, bem como a compreensão 
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das contradições integrantes dessa relação, as estratégias de pressão, o 
avanço da sociedade civil organizada e as estratégias de resistência estatal. 
Compreender tais movimentos sociais é fundamental para a escola pública 
aqui almejada. 
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