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Resumo 
 
Durante séculos pensadores vêm empregando esforços para compor teorias sobre o Estado 
Moderno. As teorias estadísticas ou estadocêntricas alimentam um ponto de partida para a 
compreensão da realidade atual do Estado, não ignorando seu caráter contraditório e 
multifacetado que, para ser compreendido, deve ser historicizado.  
As teorias sobre o Estado Moderno surgem na Europa em um contexto em que o feudalismo 
estava em declínio e a ordem burguesa em ascensão, gerando uma nova estruturação social 
que tinha seus fundamentos na ordem e coletividade.  
Hegel (1770-1831) coloca que o Estado é a realidade da ideia ética (HARVEY, 2006), numa 
perspectiva que entende o Estado como algo externo à sociedade civil, dotado de razão pura e 
um sujeito com particularidades próprias. Marx (1818-1883), criticando Hegel, analisa o Estado a 
partir do método histórico, colocando sua materialidade de relações como foco de sua atuação 
perante a sociedade, sociedade essa, que deve ser analisada como uma sociedade de classes, 
impulsionada no movimento da história pela sua luta intrínseca. Lenin (1870 - 1924) entende o 
Estado como um instrumento da burguesia e coloca como inexorável a tomada do poder desse 
pelo proletariado como uma condição para a revolução e a superação da dualidade de classes.  
Adam Smith (1723 - 1790) defendia a atuação mínima do Estado, pois ele não deveria intervir no 
mercado. Max Weber (1864-1920) colocou o papel do Estado como o do monopólio da coerção 
legítima, onde a partir de ações racionais, esse ator representaria o interesse ideal da nação.  
Todas essas teorias fomentaram a compreensão do Estado na ciência e na filosofia. É claro, que 
se tratando da análise de um agente político por excelência, essas formas de pensar também 
influenciaram no debate político. Nesse sentido, entender a estruturação do espaço geográfico, 
passa pela compreensão do Estado, porque seu poder institucional se coloca como um campo 
de forças importante na orientação de atitudes e na influência da visão de sociedades.  
Portanto, a análise do Estado não é só histórica, filosófica ou sociológica, ela também pode ser 
geográfica, a partir da compreensão da atuação desse agente na produção do espaço enquanto 
uma produção social, e que, mesmo diante do atual processo de globalização, onde se coloca 
em questão o fim das fronteiras entre as nações e, no limite, o fim do próprio Estado nacional, 
vemos que a força desse agente ainda é importante, pois somente ele organizado e articulado 
em grupos pode ajudar a superar os momentos de crise, emprestando coerência nas atitudes 
das ações individuais. 
Desse modo, objetivamos tratar de algumas análises sobre o Estado contemporâneo, 
entendendo suas particularidades relacionadas a cada formação social específica. 
Nosso enfoque será na apreensão de como a Escola da Regulação pode ajudar a entender o 
papel do Estado nacional na atualidade, porém, outros autores de outras correntes serão 
utilizados também. 

                                                 
1 Pesquisa realizada com o apoio da FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 
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Assim, pretende-se trazer contribuições para a análise do Estado e da sociedade e como esses 
agentes podem ser interpretados a partir do atual contexto de crise e reestruturação do 
capitalismo. 
 
Palavras-chave: Estado Moderno; Reestruturação Capitalista; Crise; Modelo de 
desenvolvimento. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

 Na atualidade vemos que o debate acerca do papel do Estado, seus limites e 

possibilidades é intenso. A complexidade de uma economia-mundo em constante transformação 

leva a questionamentos acerca do quão poderoso é o Estado Moderno atual e o quanto ele 

ainda é necessário diante do atual processo de globalização. 

 Mesmo se tratando de um debate importante, o que vemos é que os recentes 

acontecimentos históricos, principalmente as crises econômicas, tem demostrado que os 

Estados-nações são peças-chaves no processo de estabilização dos conflitos e das crises e que 

sua natureza contraditória norteia as possibilidades de ação de cada formação social diante das 

dificuldades que devem ser enfrentadas. 

 Diante disso, temos um quadro complexo onde as normativas dadas pelas organizações 

estatais se defrontam com as determinações das questões mundiais, levando a necessidade de 

reestruturação dos Estados diante das mudanças do cenário econômico e político mundial. 

Assim, o debate sobre a crise toma a agenda política devido as suas repercussões no interior do 

próprio aparelho estatal a partir de seus desdobramentos para facilitar ou prejudicar a superação 

de mazelas pelas diferentes formações sociais. 

 Desse modo, o Estado atual é ao mesmo tempo um elemento da crise e uma peça 

fundamental na sua superação, sendo um grande protagonista no embate dos diferentes grupos 

quanto a concepção de ações que levem a estabilidade novamente ao sistema. 

 A partir dessas questões, esse artigo busca compreender, através da perspectiva da 

crise estrutural do modelo de desenvolvimento fordista, como os diferentes Estados-nações 

podem colaborar para a formulação de um novo modelo de desenvolvimento e como sua 

reestruturação será necessária para o funcionamento do modelo. Para isso, trouxemos o 

arcabouço teórico da Escola da Regulação e de autores complementares para entender as 

repercussões da reestruturação do Estado na crise contemporânea 
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2. A QUESTÃO DA CRISE 
 

O atual momento de reestruturações que as sociedades capitalistas atravessam é 

resultado da crise estrutural do modelo de desenvolvimento adotado – denominado aqui de 

fordismo - por essas sociedades durante o pós-guerra, que vem alavancando mudanças 

profundas na organização da economia – setores econômicos - e da sociedade impactando, 

principalmente, o mundo do trabalho e as formas de atuação do Estado.  

Desse modo, a palavra crise adquire um significado extremamente abrangente, pois 

pode ser aplicada a qualquer uma dessas esferas, configurando assim, uma crise geral que se 

desenrola em crises particulares referentes a cada ator fundamental do sistema – capital, 

trabalho e Estado – sendo que cada uma dessas “crises” tem naturezas e resultados bem 

diferentes. 

A própria interpretação do que seja uma crise também é diversa. De acordo com 

Poulantzas (1977), “esta distinção entre a fase de reprodução do capitalismo e a crise do 

capitalismo, do mesmo modo que a distinção consecutiva entre as transformações do Estado 

derivadas desta fase e aquelas derivadas da crise do Estado exigem já uma definição mais 

precisa do conceito de “crise”. (p. 04). 

 Segundo esse autor, a crise pode ter várias interpretações, sendo necessário abordar de 

que forma se entende esse conceito para não cair em armadilhas interpretativas e prejudicar o 

entendimento de seu funcionamento na realidade. Assim, segundo sua análise existem várias 

concepções de crise.  

Na concepção da sociologia e da ciência política burguesa a crise capitalista e a crise do 

Estado “seria ela mesma considerada como momento ou instante “disfuncional”, rompendo 

bruscamente os equilíbrios naturais de um “sistema político” funcionando de outro modo de 

maneira harmoniosa e por auto-regulação interna...” (POULANTZAS, 1977, p. 07). 

 Nessa direção, existem outras concepções acerca do que pode ser interpretado como 

crise, sendo uma das principais a perspectiva adotada pela esquerda mundial desde a IIIª 

Internacional comunista, no período entre guerras, que considera que “a reprodução atual do 

capitalismo monopolista como, ela também e por sua vez, fase da “crise geral” ao longo de toda 



4 

 

sua duração eventual até o fim do capitalismo, quer dizer, como crise praticamente sempre 

presente e aberta do capitalismo” (POULANTZAS, 1977, p. 06). 

 Essas diferenças traz à tona a necessidade de entender o debate da crise para 

aprofundar em suas análises e, nesse sentido, a Escola da Regulação, que se desenvolveu com 

um arcabouço teórico diferenciado aliado a elementos da teoria marxista, que reconhece, na 

própria noção de regulação, a possibilidade das crises e de contradições no capitalismo, traz 

importantes contribuições para esse debate. 

Na análise dos teóricos dessa escola (BOYER, 1990; HARVEY, 1992; LIPIETZ, 1998, 

entre outros), a preocupação central não está no por que o sistema entra em crise, apesar de ser 

extremamente importante entender esse processo, mas, fundamentalmente, no por que ele 

funciona apesar delas, e quais elementos asseguram seu funcionamento e reprodução de 

maneira coerente por longos períodos de tempo. A partir dessas indagações, essa escola criou 

uma gama de conceitos e teorias que buscam entender essa coerência de comportamentos 

coletivos que asseguram o funcionamento do sistema. 

Nesse sentido, os conceitos regime de acumulação e modo de regulação são 

fundamentais para se entender o capitalismo na perspectiva dessa teoria, pois seu 

funcionamento, apesar das crises, depende da compatibilidade entre ambos, conquistada a partir 

da combinação de comportamentos individuais e sociais que toma a forma de hábitos, leis, 

normas e interioriza-se na sociedade. De acordo com Harvey (1992) “esse corpo de regras e 

processos sociais interiorizados tem o nome de modo de regulação”, (p.141). 

Para Alain Lipietz (1998) um regime de acumulação deve ser entendido como a lógica 

das leis macroeconômicas que descrevem as evoluções conjuntas, por um longo período, das 

condições da produção (produtividade do trabalho, grau de mecanização, importância relativa 

dos diferentes ramos), bem como das condições de uso social da produção (consumo familiar, 

investimentos, despesas governamentais, comércio exterior...). Ou seja, um regime de 

acumulação, aliado ao modo de regulação necessário para seu funcionamento, configuram um 

“modo de vida total” de uma sociedade durante um período de tempo. (SANTOS, 2011).  

No entendimento das análises dos regulacionistas o atual momento de crise e 

reestruturação do capitalismo ocorre devido ao fim desse período de estabilidade experimentado 

pelos países no pós-guerra, onde o modelo de desenvolvimento fordista passa a demonstrar 

seus sinais de esgotamento, levando a necessidade de adaptação de todos os agentes – 
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políticos e econômicos – não só na esfera nacional com a reestruturação e crise dos Estados, da 

classe trabalhadora e do setor privado, mas também ajustes na escala internacional, com a 

formulação de novos pactos globais (G-20 é um exemplo disso)2 e fortalecimento dos blocos 

econômicos supranacionais. 

De acordo com essa vertente teórica, que se iniciou na economia, mas tem forte 

influencia na geografia atual, para o sistema superar seu momento de crise e voltar a ser 

considerado estável (com crescimento sustentável e desenvolvimento econômico) um novo 

modelo de desenvolvimento está sendo elaborado a partir dessas reestruturações e o papel 

regulador do Estado nacional é fundamental para a estabilidade e sucesso desse modelo no 

longo prazo. 

 
3. O PAPEL DA REESTRUTURAÇÃO DO ESTADO NA FORMULAÇÃO DE UM NOVO 

MODELO DE DESENVOLVIMENTO 
 
 

Ainda não sabemos qual modelo de desenvolvimento está se configurando nas ruínas 

do fordismo, quais serão suas características fundamentais de análise e quais elementos 

assegurarão sua estabilidade até a próxima crise endógena ao sistema, mas os agentes 

fundamentais para a configuração de um novo modelo apresentam sinais de ação que podem 

demonstrar o que podemos esperar do desenvolvimento futuro do capitalismo após esse período 

de ajustes. 

O que precisamos considerar é que as mudanças que a sociedade atual vem 

experimentando podem se tornar os pontos mais importantes de sustentação desse novo 

modelo. Os avanços da eletrônica, informática e telecomunicações, as transformações no campo 

da indústria, do setor financeiro e as grandes possibilidades trazidas pela organização em redes 

são os aspectos mais marcantes que influenciam e continuarão influenciando qualquer 

desenvolvimento futuro das sociedades capitalistas.  

                                                 
2 A organização político-econômica conhecida como o Grupo dos 20 (G-20) é formada pelos ministros das finanças 
e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo mais a União Européia. Esse grupo multilateral 
foi criado em 1999 com o objetivo de discutir aspectos relativos à economia mundial a fim de se tornar um palco de 
debates e negociações relevantes para o funcionamento e estabilidade da economia global. Desse modo, esse 
organismo representa mais um elemento na formação de um modo de regulação para assegurar as diretrizes 
econômicas no campo internacional diante das mudanças da geopolítica recente, como a ascensão das economias 
emergentes e o enfraquecimento da hegemonia absoluta das economias centrais. 
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Nesse sentido, as realidades territoriais atuais, nacionais e regionais, constituem o 

terreno onde se dão os conflitos dos novos modelos de desenvolvimento. Não é a tecnologia 

nem as relações profissionais que modelam diretamente o espaço, mas o modelo de 

desenvolvimento adotado. 

Existe um esforço teórico para delinear os traços do modelo de desenvolvimento que 

modelará nosso futuro. Mesmo sendo difícil essa tarefa, é pertinente entender seus principais 

aspectos quanto ao seu desdobramento espacial. 

De acordo com Lipietz e Leborgne (1988),  

 
Para ser um candidato à “saída da crise”, todo novo modelo de 
desenvolvimento deverá ser no mínimo coerente. Como todo modelo de 
desenvolvimento, até mesmo o que está atualmente em crise – o “fordismo” – 
ele deverá se apresentar como a conjunção de três aspectos compatíveis: 
uma forma de organização do trabalho (um paradigma industrial), uma 
estrutura macroeconômica (um regime de acumulação), um conjunto de 
normas implícitas e institucionais (um modo de regulação), no que toca à 
relação salarial, à concorrência entre capitais etc. (p. 12). 

 
 

Nessa direção, para a escola da regulação, o Estado seria o agente capaz de centralizar 

esforços para manter em vigência o modo de regulação necessário para o funcionamento do 

regime de acumulação agindo, principalmente, na relação tensa entre capital e trabalho, 

institucionalizando a proporção entre lucros e ganhos de salário (através de mecanismos de 

tributação e políticas de bem-estar). Segundo Boyer, “o Estado aparece como a totalização, 

quase sempre contraditória, de um conjunto de compromissos institucionalizados” (1990, p.78).  

Na era fordista, a atuação dos Estados nacionais foi diversa (Estado de bem-estar social 

nos países centrais e Estados ditatoriais em vários países periféricos adeptos do modelo) quanto 

ao seu papel na manutenção do regime de acumulação. Mas, fazendo-se as ressalvas 

necessárias, podemos dizer, em linhas gerais, que o Estado fordista teve sua atuação muito 

fortemente marcada pelas políticas keynesianas3 

Assim, ao Estado cabia a responsabilidade na regulação da criação de moeda de crédito 

e de intervir sobre os rendimentos disponíveis através do salário-mínimo e das tributações ou 

dos auxílios do Estado-providência, sendo esses os dois modos de regulação estatal na 

                                                 
3
 Utiliza-se esse termo para definir as atribuições do Estado nesse período fortemente influenciadas pelas ideias do 

economista John Maynard Keynes (1883 – 1946) que defendia um forte intervencionismo estatal principalmente 
quanto à regulação macroeconômica e a constituição de políticas sociais. 
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economia característica do fordismo. (LIPIETZ; LEBORGNE, 1988). Ainda de acordo com esses 

autores, “a capacidade de manobra sobre a demanda social efetiva e sobre a liquidez monetária 

constitui a base do que se denomina políticas keynesianas, ainda que o keynesianismo 

propriamente dito tenha enfatizado as despesas diretas do Estado” (LIPIETZ; LEBORGNE, 1988, 

p. 15). 

Atualmente, um dos principais dilemas que coloca em questão a crise do Estado é 

justamente o quanto as políticas estatais da era fordista forçaram os gastos dos Estados como 

um dos aspectos da atuação desse agente na manutenção do modelo de desenvolvimento. 

Nesse sentido, “a regulação dos rendimentos pelo Estado e pelas convenções nacionais 

coletivas foi, portanto o segundo pilar do sucesso do regime fordista de acumulação, 

paralelamente ao sucesso de seu paradigma industrial” (LIPIETZ; LEBORGNE, 1988, p. 15). 

Porém com a internacionalização da economia, a expansão dos parques industriais 

pelos países periféricos e as transformações tecnológicas, essa regulação estatal ficou cada vez 

mais difícil de controlar, pois a flexibilidade adquirida pelos capitais possibilitou sua 

desconcentração, tirando muitos investimentos dos países centrais e transferindo-os para os 

países periféricos. 

Nesse contexto, a crise econômica e os ajustes estruturais do capitalismo colocam a 

necessidade da reestruturação do Estado, principalmente com o intuito de reduzir gastos para 

combater a crescente dívida pública fomentada pelas políticas de bem-estar social. Assim, vários 

países estão lançando seus planos de austeridade fiscal com um amplo planejamento de 

contenção de gastos impactando, principalmente, na manutenção da classe trabalhadora. 

As recentes revoltas populares na Europa e Estados Unidos nos dão um quadro acerca 

do retorno da população quanto essas medidas, indicando que os anos em que o Estado 

oferecia serviços públicos e de qualidade, subsídios para a educação, saúde, habitação, ciência 

e tecnologia, crédito, entre outros, está chegando ao fim. Assim, a reforma do Estado perante a 

crise econômica impacta principalmente a extensa classe média desses países e dificulta a 

sobrevivência dos pequenos produtores (da agricultura e indústria), pois retira desses os 

impostos que as grandes empresas deixaram no vácuo, já que migraram para países onde as 

possibilidades de lucro são maiores. 

É nesse contexto que surge o neoliberalismo como um conjunto de medidas de atuação 

dos Estados nacionais frente à crise já profundamente sentida na década de 1980. O discurso 
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hegemônico neoliberal que se consagrou após o fim da guerra fria, deixou claro que na nova 

regulação internacional os Estados nações devem agir no sentido de proporcionar condições 

ótimas de investimentos financeiros, com a agenda de regulação mínima.  

Nos países centrais, o marco da consagração da ideologia neoliberal foi a eleição de 

Ronald Reagan nos EUA (1981 – 1989) e Margaret Thatcher no Reino Unido no final da década 

de 1970. Com a crise ainda no auge, esses governantes lançaram a receita de atuação 

governamental no mundo desenvolvido, que se baseava nos princípios de ineficiência pública, 

ampliação da atuação dos capitais privados através das privatizações e atuação estatal apenas 

do sentido de se garantir a lucratividade dos capitais. 

Nos países periféricos, a crise foi muito mais impactante, deixando-os sem 

possibilidades de administração interna e à mercê das deliberações das instituições financeiras 

internacionais. Mas esse discurso “que garantia aos grandes países da periferia uma nova era 

de prosperidade pelas políticas de “abrir, privatizar e estabilizar” – batizado na América Latina de 

“consenso de Washington” – mostrou-se ineficaz.” (DUPAS, 2005, p.35). 

O Consenso de Washington deliberou um conjunto de medidas elaboradas pelas 

instituições financeiras internacionais (FMI e Banco Mundial), com o apoio do Tesouro 

Americano, para promover o ajuste macroeconômico nas grandes economias da periferia diante 

da crise. 

Dentre essas deliberações, muitas resultaram no aprofundamento de problemas sociais 

nesses países, além de facilitarem a entrada de capitais estrangeiros apenas para a 

especulação, devido à política de altos juros, e resultou no aumento da concentração de renda, 

com o setor financeiro sendo o protagonista desse processo. 

A abertura econômica, estratégia competitiva do receituário neoliberal, foi realizada de 

maneira extensiva sem qualquer proteção a determinados setores da economia, sendo que 

esses foram negativamente impactados diante da entrada de investimentos externos, que 

absorveram o mercado dos capitais nacionais. 

No Brasil, essa abertura significou o aprofundamento de um quadro social grave 

resultado da combinação da crise internacional, com a crise interna (acompanhada da galopante 

inflação), das privatizações, da quebra de empresas nacionais e da dificuldade de investimentos 
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do setor privado e do Estado. Tudo isso gerou o aumento da exclusão social e pobreza no 

campo e na cidade, desemprego estrutural e perda de poder da classe trabalhadora. 

Mas, não devemos analisar de forma mecânica os impactos da crise estrutural do 

capitalismo nos países centrais e países periféricos. Por estarmos falando de diferentes 

formações sociais, temos que levar em consideração como os elementos da crise se combinam 

e como eles geram impactos de acordo com o pacto social estabelecido em cada nação. 

De acordo com Poulantzas (1977),  

 

A crise político-ideológica e a crise do Estado no sentido próprio, à qual 
assistimos atualmente em alguns países capitalistas, que concerne, sob 
certos aspectos, ao próprio caráter “estrutural” do qual esta crise se reveste 
nestes países: este caráter estrutural reside, como o havia observado, na 
repercussão da crise econômica em crise político-ideológica (crise de 
hegemonia), no seio de alguns países, quer dizer, nas relações atuais entre a 
crise econômica e a crise do Estado. (p. 34). 
 

   

Poulantzas chama a atenção para o fato de que nem sempre uma crise econômica pode 

ser repercutida em uma crise política ou crise do Estado. No Estado capitalista, temos uma 

separação relativa entre a esfera econômica e a esfera de poder do aparato estatal, mesmo que 

isso se confunda em muitos momentos. Desse modo, a atual crise do capitalismo ao não ser 

analisada apenas como uma crise cíclica, mas estrutural de seu próprio modelo de 

desenvolvimento, também repercute nessa crise do Estado que, como vimos, desencadeou em 

mudanças profundas na suas formas de atuação. 

Atualmente, a euforia em torno do neoliberalismo como o grande ajuste estatal que traria 

de volta as oportunidades de crescimento econômico aos países capitalistas está fortemente 

abalada pelas recentes crises conjunturais que as nações continuam enfrentando. E pior, a 

última grande crise, a crise de 2008, que assolou o mercado de capitais pelo mundo, foi 

possibilitada pela falta de regulação dos Estados diante do setor financeiro, como demandava o 

próprio receituário neoliberal. 

Com a necessidade de devolver a confiança no sistema e garantir o retorno dos lucros e 

investimentos, os países capitalistas tiveram que utilizar o poder do Estado (a chamada 

“socialização das perdas”) na economia para resgatar bancos e empresas, aumentando ainda 

mais a dívida desses Estados. Isso veio se somar a crise estrutural do sistema e colocar a 
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necessidade de novos parâmetros de atuação dos Estados, com o retorno da regulação, por 

exemplo. 

Porém, após diversas reuniões dos mais importantes chefes de Estado, nada foi 

alterado, e o mercado de capitais continua a atuar livremente, sem nenhuma regulação mais 

rígida no campo internacional. A falta de regulação dos Estados frente aos capitais privados 

pode ser um dos elementos do próprio modo de regulação do capitalismo atual na escala global. 

Porém, para alguns autores, as tensões do mundo contemporâneo estão colocadas 

principalmente devido ao poder que o capital privado adquiriu frente ao Estado nacional, 

significando uma perda maior do poder público frente ao privado, agravando o quadro de 

concentração de renda na escala global. 

Na América Latina, estamos assistindo a uma virada de posicionamento dos Estados 

frente ao fracasso do modelo neoliberal. Mesmo que ocorra uma tendência dominante do poder 

público estar mais fraco no capitalismo atual, nessa região alguns governos estão indo contra 

essa tendência e afirmando cada vez mais o papel do Estado no desenvolvimento econômico e 

na regulação desse processo. 

Isso está relacionado a governos de esquerda que foram eleitos como resposta as 

mazelas sociais geradas pela era neoliberal na região que, além dos ajustes macroeconômicos 

impostos se combinaram com a recente redemocratização de alguns países, ou seja, com 

pactos sociais ainda em construção devido ao fim de longas décadas ditatoriais. De acordo com 

Vilas (2007), 

 
La actual revalorización del papel del Estado en la economia responde a 
vários factores, entre los que se destaca la sucesión de crisis económicas y 
sociales que estallaron em varios países de America Latina em las 
postrimerías de la década pasada y los inícios de la actual. Mucha gente, 
incluído un numero importante de organizaciones sociales y políticas e 
intelectuales de prestigio, interpretó esas crisis como producto de la 
incapacidad del esquema hasta entonces predominante para se pensar la 
relación entre el Estado y la economia para resolver los asuntos, 
atribuyéndole también responsabilidad en la generación o agravamiento de 
otras cuestiones que deliberadamente fueron dejadas al margen de la acción 
estatal. (p. 49). 

 
 

Desse modo, temos na América Latina um cenário diferente do encontrado na Europa e 

Estados Unidos quanto à ação estatal. Assim, no atual quadro político latinoamericano temos um 

Estado muito mais atuante quanto à manutenção e promoção de políticas sociais depois do 
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descrédito do ajuste neoliberal, quadro esse possível, principalmente, devido a onda de 

expansão econômica que esses países atravessam impulsionada pelas novas oportunidades de 

negócios, possibilitadas pela crise nos países centrais, crescimento de países antes 

considerados periféricos (como a China) e pelo retorno das políticas sociais (principalmente as 

de transferência de renda) que estão dando um impulso considerável aos seus mercados 

internos. 

Com essa combinação (comércio exterior e expansão do mercado interno) a região está 

vivenciando um novo período para o quadro econômico e político, sendo que o Brasil é o país 

que mais se destaca quanto às respostas positivas a esse novo arranjo socioeconômico. 

 Já nos países centrais a crise do Estado apresenta relações mais intrínsecas com a 

crise estrutural do capitalismo. O problema é financeiro, mas também político. Nos Estados 

Unidos a crise do Estado vem acompanhada por uma crise de hegemonia dessa nação quanto à 

sua influencia e coordenação nas esferas financeira, política e bélica no campo internacional. O 

mundo está se tornando cada vez mais multipolar e a ascensão da China ameaça fortemente o 

papel que os Estados Unidos estão com dificuldades de sustentar. 

 Após o 11 de setembro e das duas guerras no Oriente Médio (Afeganistão e Iraque) com 

resultados bastante questionáveis, o poderio norte-americano só faz diminuir, demonstrando 

ações que são antes um sinal de perda do que da manutenção de sua hegemonia (HARVEY, 

2009). Aliado a isso, a crise social que os americanos enfrentam atualmente faz com que a 

agenda do governo esteja muito mais voltada para esses problemas internos do que para a 

manutenção e orquestração da ordem do capitalismo global. 

 É claro que não podemos esquecer que o tesouro americano ainda é o único que pode 

imprimir o dólar, o que lhes dá uma vantagem bastante significativa no mercado de crédito 

global. Mas, justamente por isso, a dívida pública só vem crescendo e a revolta da população 

também, pois grande parte dessa dívida foi adquirida para ajudar grandes corporações. 

 Na Europa a crise econômica vem acompanhada da constante tensão formada pela 

moeda única da União Européia, o euro. Nesse cenário, a coordenação da política supranacional 

traz diferentes dilemas vividos pela zona do euro, principalmente, devido às diferenças entre os 

países diante da capacidade de dar respostas à crise internacional. É aí que a crise econômica 

vira uma crise política devido a necessidade de coordenação dos agentes para criar condições 
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de se fortalecer, a partir de vantagens competitivas no campo nacional, sendo que a moeda não 

é comandada pela nação. 

 Diante desse impasse, alguns Estados estão cada vez mais fracos e com menos poder 

de ação frente aos seus aspectos econômicos, devido à imposição do bloco supranacional. 

Assim, vemos os países mais fortes economicamente, como a Alemanha e a França, 

comandando o bloco e retirando poder de decisão de outros Estados sobre sua própria estrutura 

de atuação. 

 Considerando esses aspectos, podemos ver na Europa uma crise do Estado com 

características bem particulares que se inscrevem no contexto da crise estrutural do capitalismo 

contemporâneo.  

 Assim, no contexto atual a crise do Estado nos fornece a necessidade de pensarmos 

sobre o papel dessa instituição na organização da nossa sociedade, sociedade essa que está 

cada vez mais orientada por um discurso hegemônico sobre o fim das fronteiras e das 

possibilidades de conexão sem barreiras. Porém, vemos que cada vez mais o Estado se faz 

como um agente importante, seja para permitir o campo de ação do desenvolvimento 

econômico, seja para acomodar comportamentos coletivos, seja para reunir e orquestrar os 

interesses de classe para colocá-los em ação. 

 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 Analisando a crise do fordismo, como modelo de desenvolvimento e regime de 

acumulação e de seu modo de regulação, temos o quadro da crise estrutural do capitalismo que 

se repercute em reestruturações dos setores econômicos, das relações de trabalho e do Estado 

em todos os países que foram adeptos do modelo em crise. Porém, vemos que em cada 

formação social essa crise se repercute em diferentes formas de reestruturações, apesar de 

estarmos vivenciando um período onde as sociedades estão cada vez mais inter-relacionadas. 

 Nesse sentido, para pensarmos os rumos do capitalismo e seu retorno à estabilidade 

com a formulação de um novo modelo de desenvolvimento, é fundamental entendermos como o 

Estado agirá para garantir os compromissos institucionalizados para sua manutenção no longo 

prazo, ou seja, para dar funcionamento ao modo de regulação. 
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 Como estamos tratando de uma realidade ainda inserta, pois se trata de um esforço para 

analisar o presente pensando como ele repercutirá no futuro, fica difícil fazer análises mais 

precisas quanto a atuação do Estado diante da necessidade desse novo pacto social. O que 

buscamos realizar aqui foi um ensaio com algumas perspectivas de análise da crise do Estado e 

sua reestruturação, algo que fará parte de nossas preocupações analíticas na pesquisa de 

doutorado que estamos desenvolvendo. 

 Assim, esse trabalho procurou contribuir de várias maneiras para analisar a atuação do 

Estado contemporâneo, retomando as origens da preocupação científica quanto ao papel e 

natureza dessa instituição e, ao mesmo tempo, alimentando perspectivas sobre o entendimento 

da sua crise e sobre as possibilidades de sua superação. 
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