
 

ESTADO E CONTRAPOSIÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 
Uma formação de luta de classes e resistência ao Estado Burguês 

 
Eline Farias da Silva

1
 

 
Resumo: este artigo tem por finalidade discutir o Estado com foco na discussão do “bloco do 
poder”, proposta por Nicos Poulantzas. Caminho pelo qual procura rediscutir a divisão de 
classes na sociedade capitalista com base na teoria marxista, construída a partir da relação 
burguesia e proletariado, classe dominante e classe dominada. No que concerne à classe 
dominante, Poulantzas atentará para a sua composição em frações de classe, as quais se 
aglutinam para a formação do “bloco do poder”. Por meio desse “bloco”, os detentores do 
capital buscam conquistar posições de hegemonia. Pensar o Estado e o bloco no poder” exige 
entender sua dimensão econômica política e ideológica. Nesse contexto se desenrolam as 
lutas de classes, das quais são parte constitutiva os movimentos sociais, os quais operam, em 
geral, dentro da ordem vigente de dominação. 
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Introdução 

Entender a formação do Estado capitalista, em sua expressão neoliberal, 

e a relação deste com os Novos Movimentos Sociais (NMS) não é uma 

questão apenas teórica, mas, também, prática. Para isso, é necessária uma 

análise dialética das relações sociais formadas no âmbito do modo de 

produção capitalista e das contradições das lutas que se estabelecem em 

momentos determinados dessa mesma estrutura de classes produzida pelo 

movimento do capital. Essas lutas assumem dimensões que extrapolam a 

esfera econômica, embora determinadas em última instância por essa, 

assumindo, também, dimensões que tocam o plano político e ideológico. 

Engloba, assim, relações que permeiam a vida cotidiana dos indivíduos e 

subsumidas a uma dinâmica, em geral, posta em movimento senão pela 

totalidade da classe dominante, ao menos por suas frações, que se constituem 

enquanto “bloco do poder”. (Poulantzas, 1977). 

Embora construindo mecanismos para garantir a sua dominação e 

hegemonia de classe, a burguesia em sua totalidade e suas frações, em 

particular, precisam se relacionar com a classe dominada, mesmo que para 

responder paliativamente aos desdobramentos da questão social, como aponta 

Netto em seu clássico livro sobre o capitalismo monopolista e o Serviço Social 

(NETTO, 1992, p. 25). 
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A discussão proposta por Netto, no referido estudo, pode-se afirmar, é 

alimentada pela perspectiva poulantziana sobre o Estado e a composição do 

bloco do poder (1977 p. 224). No caso da construção teórica de Poulantzas, a 

atenção está centrada nas classes sociais, mais especificamente na luta de 

classes. Desenvolve seus principais conceitos, dentre os quais o de bloco do 

poder, partindo das análises marxianas, ainda que questionando o que 

considera ser uma leitura rígida da luta de classes. Aquela que a vê 

problematizada seja como o conceito de “Estado instrumento”, seja restringindo 

o debate à suposta existência de duas classes puras, ou, por outras palavras, 

uma estrutura dual de classes. O que não implique que tenha por objetivo 

negar a existência de duas classes fundamentais: a burguesia e proletariado. O 

que atenta é para a necessidade de se reconhecer que entre essas classes 

fundamentais existem classes intermediárias, a qual denominam-se classes 

médias, bem como frações de classe no campo da burguesia. 

Desse modo, reconhece que a luta de classes engloba as relações de 

poder, conflito e resistência que perpassam diversas dimensões concretas e 

subjetivas. Produto da realidade dos atores sociais, em sua capacidade de agir 

e produzir efeitos, nos indivíduos e grupo sociais, formando sua identidade de 

classe. Assim, diz Poulantzas, é necessário refletir sobre as representações do 

Estado na organização das classes; compreender como se organizam, no 

interior das lutas de classes, os interesses da burguesia, e o papel 

desemprenhado pelo Estado capitalista (Poulantzas 1977, p. 244). 

Este intento conduz Poulantzas a defender que há uma forma específica 

como se organiza essa instituição de dominação de classes, ou seja, o Estado. 

E, mais ainda, que o Estado goza de uma relativa “autonomia” em relação às 

lutas de classes, à economia e às relações de produção. Conceitualmente 

falando, o bloco do poder é essa unidade particular contraditória das classes e 

frações de classe politicamente dominantes nas suas relações com Estado.  

 

Estado e o “bloco do Poder” 

Para Poulantzas, da perspectiva econômica, política e ideológica, são 

diversas as maneiras de se construir as representações de interesses de 

classes, pois, concretamente, não há uma estrutura e organização única.  



 

Nenhuma formação é pura na composição de uma determinada classe, ou 

seja, uma interfere na outra e obriga a se repensarem para atingirem um 

interesse específico. Assim, as classes não são um dado empírico da 

realidade, ou seja, as formas como as lutas de classes se expressam no 

cotidiano são veladas, em função da multideterminação das classes sociais. 

Portanto podemos afirmar que não existe uma única forma de como as suas 

lutas se expressam na realidade, de maneira que é necessária uma análise das 

suas manifestações nos diversos meios que a representam. 

 

As classes sociais não são, de fato, uma "coisa empírica" cujas 
estruturas seriam o conceito: elas conotam relações sociais, 
conjuntos sociais, mas são o seu conceito ao mesmo título que os 
conceitos de Capital, de Trabalho assalariado, de mais-valia 
constituem conceitos de estruturas, de relações de produção. 
De modo preciso, a classe social é um conceito que indica os efeitos 
do conjunto das estruturas, da matriz de um modo de produção ou de 
uma formação social sobre os agentes que constituem os seus 
suportes; esse conceito indica, pois, os efeitos da estrutura global no 
domínio das relações sociais. (POULANTZAS, 1977, p. 65) 

 

Para compreender as classes se faz necessário recorrer a uma certa 

abstração teórica, na qual suas lutas se colocam como motor da história. Por 

outras palavras, é a luta de classes que compõe as classes e, assim, 

precisamos colocar as suas dimensões como categoria de análise para 

fomentar uma discussão empírica que a defina minimamente e demonstre sua 

presença concreta na história. 

Ressalta, ao dissertar sobre o conceito, que a formação das classes 

possui contradições. Embasando-se em Marx reconhece na crítica materialista 

a única capaz de fazer aproximações dos fatos político-jurídicos, sociais, 

morais, entre outros, em suas relação econômica, do sistema nas relações de 

produção. Temos nesse sentido interesses das classes que se constituem 

forçosamente no terreno de todas as relações sociais adversas. (Poulantzas, 

1977 p. 65) 

Neste sentido, se a classe é, de fato, um conceito, não designa, 
contudo, uma realidade que possa estar situada nas estruturas: 
designa, sim, o efeito de um conjunto de estruturas dadas, conjunto 
esse que determina as relações sociais como relações de classe. O 
que quer dizer que a classe social não o pode ser teoricamente 
considerada como uma estrutura regional ou parcial da estrutura 
global, do mesmo modo, por exemplo, que as relações de produção, 
o Estado ou a ideologia constituem efetivamente estruturas regionais. 



 
E isto, não porque o efeito das estruturas - a classe - não possa 
constituir uma estrutura, ou porque a classe seja o "concreto 
empírico" - o grupo - enquanto que as estruturas são o conceito; mas 
porque, entre o conceito de classe conotando relações sociais e os 
conceitos conotando estruturas, não há homogeneidade teórica. 
(POULANTZAS, 1977, p. 65) 

 

A luta de classe não é bipolar, mas multipolar, envolve uma gama de 

classes que se confrontam entre si. Se organizam entre si e organizam o 

proletariado, portanto, não são monoclassistas e sim pluriclassistas. De igual 

modo, não há um movimento operário puro, as classes se articulam dentro de 

seus diversos interesses em partidos. Assim como as classes que buscam a 

hegemonia não se manifestam em estado puro, o mesmo acontece no plano da 

formação dos movimentos. 

 A complexidade da luta de classes contém, ainda, um outro elemento, 

Concretamente, em nenhuma formação social completa existe apenas um 

modo de produção. Temos o MPC como o principal e hegemônico, mas há 

outras formas de produção paralelas. Estes outros modos de produção simples 

de mercadoria estão subordinados ao MPC, ligados ao mercado capitalista.  

 

Sabemos que uma formação social é constituída por uma 
superposição de vários modos de produção, implicando assim a 
coexistência, no campo da luta de classe, de várias classes e frações 
de classe, portanto, eventualmente, de várias classes e frações 
dominantes.  (POULANTZAS, 1977 p. 224) 

 

Isto não elimina o fato de que há disputas internas entre as frações, 

devido aos seus interesses, o que pode ser denominado como disputas 

intraburguesas. Nestas disputas, ocorre que uma das frações conquista a 

hegemonia sobre as demais, ou seja, passa a impor seu interesse particular e 

o transforma num interesse geral. Esse é o processo de dominação. 

Conceitualmente falando, o bloco do poder é essa unidade particular 

contraditória das classes e frações de classe politicamente dominantes na sua 

relação com estado. A forma como se organiza essa instituição. 

 

Podemos estabelecer, nestas formações, a relação 
entre, por um lado, um jogo institucional particular 
inscrito na estrutura do Estado capitalista, jogo que 
funciona no sentido de uma unidade especificamente 
política do poder de Estado, e, por outro lado, uma 



 
configuração particular das relações entre as classes 
dominantes: essas relações, na sua relação com o 
Estado, funcionam no seio de uma unidade política 
específica recoberta pelo conceito do bloco no poder. 
(POULANTZAS, 1977, p.224) 

  

Essa instituição deve ser pensada com um outro elemento que a 

constitui, que é o sufrágio universal. No reinado de Luiz Felipe, os banqueiros 

tinham a hegemonia, todas as demais classes estavam fora do bloco do poder, 

queriam uma reforma política de forma censitária. 

 

O sufrágio universal apresenta-se em Marx, como uma 
instituição que alarga a relação do Estado capitalista com 
a coexistência particular de dominação de várias classes 
e frações de classes dominantes: Seria necessário que a 
república sobre a base do sufrágio universal concluísse, 
em primeiro lugar, a dominação da burguesia, fazendo 
entrar, ao lado da aristocracia financeira, todas as 
classes possuidoras na esfera do poder político. 
(POULANTZAS, 1977, p.224) 

 

O sufrágio é o primeiro pressuposto para organizar o bloco do poder, na 

qual o Estado vai organizar a dominação da hegemônia do MPC em seus 

diversos ramos (financeiro, latifundiário, comercial e industrial) sobre as classes 

subordinadas. Legitima-se uma forma específica de dominação de uma classe 

e suas frações sobre as demais. 

 

Conflito, resistência e formação dos movimentos sociais 

As classes são distintas, compostas por uma diversidade política e 

ideológica. Portanto não basta ser da classe proletária para que se cole uma 

definição. É necessário entender qual posição esse indivíduo assume na luta 

de classe. Sobretudo quando se considera que as classes não existem por si 

mesmas, mas somente na relação com outra classe, além de que a luta de 

classes é multipolar. Ligando essa discussão à de movimentos sociais 

Machado (2018, p. 9) afirma que “poder-se-ia supor, então, que a cada classe 

social (burguesia, proletariado, média burguesia, trabalhador contratado, 

pequena burguesia tradicional, nova pequena burguesia e campesinato pobre)” 

corresponderiam a um determinado “movimento social”. No entanto, existem 



 

outras determinações que extrapolam a esfera econômica, que as distinguem e 

fazem assumir uma posição de classe em determinada conjuntura. 

Galvão (2011, p. 111) reafirma as concepções apresentadas ao colocar 

que: 

 

Assim, no lugar de uma bipolarização que colocaria em 
campos opostos burguesia e proletariado, bipolarização 
essa provocada por uma tendência à proletarização que 
não deixaria praticamente lugar para classes 
intermediárias, verifica-se uma multipolarização. Nesse 
sentido, recusamos a tese segundo a qual todo 
trabalhador pertence ao proletariado ou à classe 
operária, uma vez que ambos os conceitos são, por 
vezes, tomados como sinônimos. (GALVÃO 2011, p. 
111) 

 

Com base nas afirmações da autora, compreende-se que o 

posicionamento de classe requer uma análise do impacto da ideologia 

dominante, e sua relação com as outras classes, pois a situação objetiva de 

classe não leva automaticamente à ação coletiva. Pode assumir dimensões 

distintas, progressistas e revolucionárias, conservadoras e reacionárias. Nesse 

sentido, os conflitos sociais são contraditórios e se desvelam em conjunturas 

distintas. As expressões desses movimentos assumem diferentes formas, em 

diferentes intensidades, “e exprimem conteúdos distintos, a depender do perfil 

político-ideológico das organizações que assumem o papel de mediação da 

ação dos dominados”. (GALVÃO 2011, p. 112). Assim, ao se pensar as 

relações de poder, conflito e resistência que atravessam as lutas de classes, 

coloca-se como necessidade entender, também, as peculiaridades que estão 

na base de formação dos movimentos sociais. 

Os estudos de Poulantzas abriram o leque para que, juntamente com o 

Estado, ganhasse maior expressão a problematização sobre os movimentos 

sociais. Dentre esses estudos destaque-se os de Gohn (2008, p.247). Para a 

autora, os movimentos sociais se referem a lutas dos homens por interesses 

coletivos amplos ou minoritários, conservação de privilégios, obtenção ou 

extensão de benefícios e bens coletivos, entre outros. Estes se voltam segundo 

a dinâmica do conflito social em busca do novo ou conservação do velho, ou 

seja, a superação ou manutenção da ordem vigente. 



 

Através deste viés de leitura tem-se explorado uma concepção de 

movimento social que extrapola a esfera econômica. Coloca-se uma analise 

que resgata o caráter policlassista presente nos movimentos, ou seja, os 

movimentos não são homogêneos em sua composição ou em suas demandas. 

Assim, além da luta por melhores condições de trabalho e reprodução das 

forças de produção, os movimentos buscam se contrapor a ordem hegemônica, 

estabelecendo formas de resistência à dominação e à opressão. Por outro lado 

se colocam, muitas vezes, na posição de manutenção a ordem vigente, de 

modo simultâneo e contraditório. 

Nessa perspectiva Galvão afirma: 

Longe de estabelecer uma separação artificial entre luta 
econômica e luta política, Marx propõe uma interação 
entre ambas as dimensões, pois, se a luta dos 
trabalhadores pode se limitar a questões imediatas, 
objetivando melhorar suas condições de vida sob o 
capitalismo, numa perspectiva de integração à ordem, 
ela também pode, dependendo da orientação político-
ideológica de suas organizações, atingir interesses de 
classe da burguesia, articulando-se à luta pelo 
socialismo. (GALVÃO 2011, p. 115) 

 

Gohn (2008, p.249) afirma a contradição dos movimentos, assinalando 

que muitas vezes os atores à frente da luta não dizem respeito prioritariamente 

a problemática da classe social. Assim coloca como conceito que: 

 

Movimentos sociais são ações sociopolíticas construídas 
por atores sociais coletivos pertencentes a diferentes 
camadas e classes sociais, articuladas em certos 
cenários da conjuntura socioeconômica e política do país 
criando um campo político de forma social na sociedade 
civil. (GOHN, 2008, p. 251) 

 

Os movimentos, segundo os autores, são capazes de gerar várias 

inovações na esfera pública e privada, contribuem para o desenvolvimento e 

transformação da sociedade, sempre com caráter político. Desenvolvem uma 

identidade, na qual alguns atores assumem a representação do coletivo, são 

veículos de expressão dos movimentos e mensageiros de suas ideologias. O 

líder não fala por si, mas em nome do coletivo. 

As reivindicações das classes dominadas, analisadas ao longo dos 

séculos XIX e XX, não buscaram a superação do MPC, no entanto produzem 



 

um impacto político, lutam pela criação de direitos sociais e trabalhistas, assim 

como ampliação de direitos políticos. A ordem estabelecia pelo poder do 

Estado não é contestada em sua essência, se busca um ponto de equilíbrio 

que amenize desigualdades latentes. Não agem como se o Estado fosse uma 

instituição descartável como se a concepção marxista nos permitisse olhar de 

maneira dialética para a relação Estado-sociedade civil. (GALVÃO 2011, p. 

121)  

Assim, ainda que nem todas as reivindicações sejam de 
classe, e nem todos os conflitos sejam anticapitalistas, 
essas reivindicações e conflitos podem se articular, de 
diferentes maneiras, com as reivindicações de classe. É 
possível, pois, estabelecer uma relação entre 
heterogeneidade/fragmentação, de um lado, e unidade, 
de outro: reconhecer a pluralidade de demandas e de 
grupos que se mobilizam (que além de plurais são 
heterogêneos, e essa heterogeneidade existe no interior 
de uma mesma organização) não impede que se pense 
a construção de uma estratégia comum, a unidade entre 
diferentes sujeitos, a aliança de classes e frações. 
(GALVÃO 2011, p. 121) 

 

A autora nos mostra que a concepção marxista possibilita pensar os 

elementos comuns e a unidade dos movimentos sociais a despeito de sua 

heterogeneidade. No que diz respeito à contradição capital x trabalho, a autora 

aponta a necessidade de reconhecer outras fontes de conflito e pertencimento 

sociais.  

Os movimentos sociais constituem, pois, modos de 
contestação contra as diferentes formas de exploração e 
dominação que emergem no capitalismo contemporâneo, 
mas, justamente por emergir no capitalismo, a vinculação 
com o trabalho – fonte de valor – constitui um elemento 
central para uma análise marxista dos movimentos 
sociais. (GALVÃO 2011, p. 123) 

 

Os movimentos sociais compõem esse espaço de conflitos e 

contradições, ligadas ao MPC e os demais modos de produção paralelos. Se 

articulam aos interesses de classes em suas diversas formas, como explanado 

pelos diversos autores elencados. Entre todos os conceitos busca-se entender 

essa presença articuladora de contestação e manutenção a hegemonia 

burguesa. No entanto, é unânime o entendimento descrito por Gohn (2008, p. 

248) ao afirmar que os “movimentos sociais são uma das formas possíveis de 

mudança e transformação social”. 



 

 

Considerações Finais 

O Estado coloca-se como uma instituição indispensável para a 

manutenção da ordem burguesa. Constituído como República, temos pelo 

sufrágio universal, o processo de implantação do governo, no qual pensa-se 

uma ideia de popular, mascarada para a ampliação da dominação das classes 

médias antes excluídas do processo de tomada do poder. 

Legitima-se nesse formato uma institucionalização do poder de uma 

classe sobre a outra. A democracia se resume na disputa entre as classes 

dominantes, que se configura no cenário contemporâneo, em práticas 

populistas de discursos controverso.  O Estado se torna cada vez mais a mão 

forte a favor da burguesia, que se volta contra a classe trabalhadora de modo 

repressor. 

No entanto é preciso mais que ser proletário para compor o “partido” da 

classe trabalhadora. Assim, vê-se, baseado nas análises de Poulantzas, que a 

luta de classes é multipolar de influências ideológicas distintas. Tem-se 

disputas internas dentro dessas classes nas esferas do poder econômico, 

político e ideológico. 

E, nesse contexto, os movimentos sociais são marcados por 

heterogeneidades, as quais podem, na luta, encaminhar ações que se 

contrapõem ou reafirmam a ordem estabelecida. Temos movimentos de apoio 

que opõem as minorias e se colocam a disposição da ideologia burguesa, 

manutenção na ordem hegemônica. Contudo considera-se a formação desses 

movimentos um elemento fundamental as transformações sociais, que 

compõem um processo histórico de resistência ao poder hegemônico e a 

tirania do Estado. 
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