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RESUMO

Este artigo tem por objetivo desenvolver uma revisão crítica das três grandes Escolas do Pensamento 
Político – Absolutismo, Liberalismo e Socialismo –, com vistas à uma reflexão sobre a participação 
da sociedade sob o viés destes três pensamentos. As três grandes escolas citadas têm em comum a 
busca incessante da solução para o seguinte conflito: Como organizar a sociedade? Cada uma delas 
possui uma alternativa diferente e cabe à este estudo tentar compreendê-las. O desenvolvimento desta 
análise, de cunho teórica, utiliza como referência as obras dos principais pensadores destas três escolas 
(Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes, John Locke e Karl Marx), e busca obter uma revisão teórica do 
fenômeno estudado – a participação – sobre diferentes abordagens, para sua melhor compreensão. Obter 
uma reflexão da participação sob estas diferentes perspectivas nos ajuda a compreender as propostas 
desses três pensamentos, assim como as transformações ocorridas nas relações políticas entre Estado e 
Sociedade Civil em diferentes contextos. Como resultado, percebe-se que houve uma evolução nas ideias 
de participação sob o viés destes pensamentos, perpassando por momentos de uma impossibilidade 
imposta pela centralização do Estado Absoluto, o início da democracia representativa no Estado Liberal, 
além da “proposta política” de um Estado Socialista pautado na participação como mecanismo de contra-
hegemonia do proletariado. 
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INTRODUÇÃO

O discurso de participação, tão efervescente na contemporaneidade, não é tão atual quanto se 
parece. Pelo contrário, esta é uma temática presente desde a Grécia Antiga, pois, diz respeito à uma 
abordagem do papel e atuação dos sujeitos, e do seu relacionamento com o restante da sociedade, frente 
aos interesses políticos.

Desde a Grécia Antiga os homens já demonstravam a necessidade de explicar as relações políticas 
(no sentido Grego, significa a arte de gerir a cidade), pois, a partir do momento em que os homens 
precisam viver em grupo a política se torna inevitável.

As três grandes Escolas do Pensamento Político Político – Absolutismo, Liberalismo e Socialismo 
– têm em comum a intenção de buscar respostas para a seguinte questão: Como organizar a sociedade? 
Cada uma delas possui uma respota diferente, e cabe à este estudo tentar compreendê-las. É certo que 
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não existe e nunca existiu um Estado em um único pensamento puro, pois, ele sempre perpassa, no 
cotidiano, por situações de pensamentos diversos e distintos.

Ao obtermos uma análise teórica dos autores clássicos das três grandes Escolas do Pensamento 
Político percebe-se a existência de um discusso sobre a participação da sociedade e, ao propor alternativas 
para o problema da organização da sociedade, consequentemente, cada um desses pensamentos desenvolve 
sua perspectiva sobre as formas de atuação da sociedade na sua relação com o Estado. Sendo assim, este 
artigo busca responder aos seguintes questionamentos: Quais as propostas de participação sob o viésdos 
Estados Absolutista, Liberal e Socialista? E, quais as mudanças da perspectiva de participação, nos 
diferentes pensamentos? 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: inicialmente, os três primeiros tópicos abordam, 
respectivamente, sobre o Pensamento Absolutista, o Pensamento Liberal, e o Pensamento Socialista. Em 
seguida, o quarto e último tópico, desenvolve uma reflexão sobre a participação sob o viés destes três 
pensamentos políticos. 

Obter uma reflexão da participação sob estas diferentes perspectivas nos ajuda a compreender as 
propostas desses três pensamentos, assim como as transformações ocorridas nas relações políticas entre 
Estado e Sociedade Civil em diferentes contextos. Já que a política se torna inevitável, como condição 
dada pelas relações entre os homens, então precisamos analisá-la sob o ponto de vista histórico e crítico, 
para que se possa perceber os erros e acertos do passado e suas consequencias para o presente.

PENSAMENTO ABSOLUTISTA

Do ponto de vista histórico o pensamento absolutista data do predomínio das Monarquias 
Absolutistas nos séculos XVI e XVII. Do ponto de vista teórico, a proposta da Teoria Política do Estado 
Absolutista parte do princípio do uso da força como solução para organizar a sociedade.

Sob a perspectiva de natureza humana, o princípio maior dos absolutistas se pauta na ideia 
de que os homens nascem naturalmente maus e egoístas. Segundo Maquiavel (1991), os homens são 
ingratos, volúveis, simuladores, tementes do perigo, ambiciosos de ganho e, sendo assim, eles vão querer 
desobedecer às leis quando puderem, e estão dispostos à obedecer às leis quando lhes favorecer. Para 
tanto, só existe uma forma de obedecer as leis: com uma espada sobre suas cabeças. Portanto, a primeira 
proposta teórica de organização da sociedade, é através da força. (MAQUIAVEL, 1991).

A Teoria Política Absolutista têm por principais referências os seguintes autores: Nicolau 
Maquiavel1 e Thomas Hobbes. Existe uma diferença muito importante entre esses dois autores: enquanto 
Maquiavel não tinha o objetivo de construir uma teoria política, Hobbes, de fato, contrói a Teoria 
Propriamente Absolutista, sendo o primeiro autor à justificar esta forma de pensamento. 

O grande legado de Maquiavel é que ele foi um autor revolucionário à sua época, sendo considerado 

1 Nicolau Maquiavel (1469-1527) era um trabalhador do governo de Florença, que tinha o desejo de ver uma Itália 
unificada, através de um “Princípe”. Em sua principal obra – “O Príncipe”, escrita em 1513 e publicado em 1532, ele não de-
fendeu o absolutismo propriamente dito, mas, uma forma de centralização do poder, com vistas a aconselhar os governantes 
da época à como manter o poder absoluto e centralizado, mesmo que para isso fosse preciso o uso da força. (MAQUIAVEL, 
1991).
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o fundador do pensamento e da ciência política moderna. Diferente dos ideiais platônicos e aristotélicos, 
ele não queria saber como os homens deveriam ser, assim como ele não queria saber como o Estado e 
o governo deveriam ser, mas como eles são (MAQUIAVEL, 1991). Ao tratar da estrutura de disputas 
e da intenção em unificar os países pelo poder, ele adquire um papel fundamental na construção do 
conceito de Estado, servindo como base para modelar a estrutura governamental dos tempos modernos. 
(MAQUIAVEL, 1991).

Para Maquiavel (1991) o poder ou é absoluto ou ele não é poder, sendo o “medo” o elemento 
central nas relações, onde os homens nunca o abandonam, e os levam à criarem o Estado e cumprir as 
leis. Sendo assim, para ele, sem o medo, não tem como levar os homens à obedecerem às leis.  Daí, ele 
chega à seguinte conclusão: os homens mais temidos são aqueles que não têm nada a perder, pois estes 
estão livres do medo. (MAQUIAVEL, 1991). 

Ao contrário de Maquiavel, Hobbes de fato contrói a Teoria Propriamente Absolutista, sendo o 
primeiro autor à justificar esta forma de pensamento. Ele fez parte da Escola Absolutista (Escola Jus-
Naturalista), sendo o  primeiro conceito utilizado por ele o de “Estado de Natureza”. Na sua teoria dos 
direitos naturais (à vida, à igualdade, à liberdade e à propriedade), estes não são concedidos por Deus, 
mas pela natureza. Segundo este autor, anteriormente, os homens viviam em Estado de Natureza, pois, 
eram completamente livres e não existia poder centralizado, nem leis. Entretanto, ser completamente 
livre teria seu preço, pois todos viviam completamente inseguros, e em determinado período os homens 
teriam que sair dessa situação. (HOBBES, 1979).

Hobbes concorda com a ideia de Maquiavel, sobre os homens nascerem maus e egoistas. O 
Estado de Natureza se baseia num estato de “guerra de todos contra todos” onde “o homem é o lobo do 
homem” (HOBBES, 1979). Para sair desta situação Hobbes (1979) propõe a necessidade de limitar essa 
liberdade através da criação de um poder central e absoluto sobre todos os outros cidadãos. O pacto de 
criação do Estado, leva a um poder absolutista, não podendo ter o poder limitado às leis.

Assim como Maquiavel, Hobbes considera que o poder, ou é absoluto, ou ele não o é de fato. 
E, mais ainda, para ele este poder não pode ser dividido, pois isso iria enfraquecê-lo e corrompê-lo. 
Nesta situação, em sua obra “Leviatã”, ele propõe a criação de um Sociedade Política, em contraponto 
à Sociedade de Natureza, composta pela centralização do Estado que produz as leis e força os homens à 
obedecê-las. Tudo o que o Estado fizer é como se os homens estivessem fazendo, estando submissos ao 
poder do Estado. (HOBBES, 1979). 

O absolutismo se distingue do anarquismo, pois neste último o Estado é fator de atraso, e a 
sociedade sobreviveria muito melhor sem o Estado. Para os absolutista, não há outro caminho, se não a 
existência de um Estado centralizado imprescindível para a vida e segurança em sociedade. Completando 
os dizeres de Hobbes (1979), se os homens fossem bons, eles estariam em segurança, e não precisariam 
da força e poder do Estado. 

Não se pode confundir a teoria absolutista com experiências históricas do Estado. Na essência, 
nunca tivemos um estado totalmente absolutista, mas, apenas experiências parecidas. À seguir, iremos 
analisar as ideias do Pensamento Liberal, tendo como referência os preceitos de John Locke.
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PENSAMENTO LIBERAL

Historicamente, a Revolução Francesa (1789-1799)2 representa a marca de transição do 
absolutismo para uma sociedade denominada democrática liberal, tendo como contexto a queda do 
Absolutismo Francês e ascenção do Estado Burguês ao controle do poder político.  A partir deste 
momento, os Estados absorvem o pensamento liberal às suas práticas, rumo à idade contemporânea. 

Enquanto o Pensamento Absolutista parte do princípio do uso da força como solução para 
organizar a sociedade, a Escola de Pensamento Liberal tem como princípio central o uso do convencimento 
(controle ideológico) para solucionar este problema. 

No liberalismo está implícito uma questão central: a ideia de que só a competição possibilita 
o desenvolvimento da sociedade. O Liberalismo econômico se baseia na tese da “mão invisível” de 
Adam Smith (1983), onde a sociedade se auto organiza através do mercado (lei da oferta e da procura), 
e há garantia da liberdade máxima dos indivíduos na sociedade, no sentido estrito de serem livres para 
competir entre si.

É considerado anti-liberal tudo aquilo que interfere na competição livre, pois, para eles a grande 
diferença é o esforço. Entretanto, a competição como os liberais propõem não existe, pois os cidadãos 
“ideais” como os liberais propõem também não existem. Todos nascem livres e iguais, mas depois as 
pessoas se tornam diferentes e vão se tornando cada vez mais dependentes umas das outras. A organização 
política de uma sociedade se faz necessária, muito em função da desigualdade e da escassez, e se todos 
os homens fossem auto-suficientes o liberalismo seria possível. 

John Locke (2006), considerado o grande expoente do Pensamento Liberal,ao explicar sua teoria 
do Estado, faz uma divisão entre Estado de Natureza, Sociedade Política e Estado de Guerra. O Estado 
de Natureza em Hobbes é chamado por Locke de Estado de Guerra. Enquanto o primeiro significa 
harmonia, e o segundo significa o conflito.

Diferente dos absolutistas, Locke (2006) não trabalha com o conceito de natureza humana onde 
os homens são naturalmente maus e egoístas. Para ele, é necessário a criação do Estado de Natureza 
para não cair no Estado de Guerra. Locke (2006) propõe como saída a criação de um Estado diferente3: 
centralizado, mas não absoluto, ele já nasce dividido entre executivo e legislativo, e o detentor do poder 
político é o conjunto da sociedade (o povo).

Em Locke (2006), o poder político parte da sociedade, para o legislativo, e do legislativo para 
o executivo. Ou seja: o poder político inicialmente está com a sociedade, tendo o poder de nomeiar 
seus representantes para elaborarem as leis. Dessa forma o poder é passado para o legislativo que, por 
fim, elege o executivo. Portanto, segundo a Teoria Liberal, na sua origem, o mais importante é o poder 
legislativo (pois é este quem elabora as leis), sendo o executivo destituido de poder.

2 A Revolução Francesa marcou o fim da Idade Moderna e foi um movimento social e político que ocorreu na França 
em 1789 e derrubou o Antigo Regime, abrindo o caminho para uma sociedade moderna com a criação do Estado democrático. 
Além disso, acabou influenciando diversos lugares no mundo, com os seus ideais de “Liberdade, Igualdade, Fraternidade” 
(Liberté, Egalité, Fraternité). Disponível em: http://revolucao-francesa.info/. Acesso em 08 de dezembro de 2015.
3 Para demonstrar a possibilidade de sua teoria, ele dá exemplos de comunidades da América do Sul onde, apesar 
da inexistência do poder centralizado e de um conjunto de leis, os homens vivem em harmonia, paz e segurança. (LOCKE, 
2006).
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Na verdade, John Locke não se preocupava com quem ia elaborar as leis, desde que elas fossem 
passadas e aprovadas pela sociedade. Daí surge a ideia de representação política, onde representar 
significa tornar presente. A dimensão de legitimidade é dada pelo conjunto da sociedade através do 
voto, pois não é a vontade de todos que deve prevalecer, mas a vontade da maioria, reconhecendo a 
impossibilidade de um consenso absoluto. (LOCKE, 2006). 

Depois de analisados os pensamentos Absolutista e Liberal, têm-se, a seguir, uma abordagem da 
terceira e última Escola do Pensamento Político: o Socialismo. Esta análise será feita, através das ideias 
do autor clássico, Karl Marx.

 
PENSAMENTO SOCIALISTA

O Socialismo consite numa proposta política de Marx, a ser construída por uma forma de 
sociabilidade onde as pessoas possam viver de forma digna e igualitária. Historicamente, algumas nações 
se assumiram como Estado Socialista, mas, não na sua totalidade.

De acordo com Marx a humanidade pode ser dividida em 6 fases históricas, determinadas pelas 
relações de produção: o comunismo primitivo caracteriza os primórdios, onde os homens ainda eram 
nômades e não conseguiam produzir; no escravismo ocorre a Revolução Neolítica, os homens passam 
a produzir excedentes, e a humanidade dá o seu primeiro grande passo: “a exploração do homem pelo 
homem”, além da exploração da natureza; o feudalismo dá continuidade a exploração de servos pelos 
senhores feudais; e no capitalismo ocorre a exploração do proletariado pelos senhores burgueses (MARX, 
2007). 

As duas últimas fases constituem a proposta política de Marx: o socialismo consiste numa forma 
de superação do capitalismo, onde a divisão do trabalho dentro dos meios de produção, ocorreria de 
forma igualitária; e, por último, o comunismo seria o momento que a sociedade não precisaria mais do 
Estado. É neste momento que se rompe o modo de produção, a exploração do homem pelo homem, e a 
sociedade se torna autônoma (MARX, 2007).

Percebe-se que dentre essas fases históricas há um divisão entre os estudos das relações sociais até 
o capitalismo (como se constituiu e se desenvolveu), e pós-capitalismo (em forma de proposta política). 
Historicamente, o final da Segunda Guerra Mundial deu inicío á Guerra Fria, uma luta pela busca da 
hegemonia ideológica, entre capitalismo (representado pelos Estados Unidos da América) e socialismo 
(representado pela União Soviética), e a queda do muro de Berlim, em 1989, representa o fim desta 
disputa, com a vitória do capitalismo e, consequentemente, a derrota do socialismo.

As análises de Marx podem ser divididas em três núcleos principais: a crítica que ele faz à 
dialética hegeliana; a análise detalhada do capitalismo e do Estado; e, a participação crítica nas lutas 
políticas, como meio para a revolução social4. 

Inicialmente, Marx faz várias criticas a Hegel, principalmente à sua concepção ideal de Estado, 
como o local onde se consolida a compatibilização entre os interesses particulares e os interesses coletivos. 

4 O terceiro núcleo será discutido somente no quarto tópico.
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Para Marx (2005), é uma ilusão acreditar nesse Estado Ideal5 de Hegel, que nega o caráter histórico do 
Estado e o trata como um Estado Geral. Para tanto, ele propõe a criação do Estado Socialista, através da 
Ditadura do Proletariado. 

Para muito autores, não há uma teoria pronta e acabada do Estado em Marx, mas, a existência de 
manuscritos e narrativas históricas sobre a relação entre o Estado e a sociedade. (BOBBIO, 1991).

Segundo Marx (2001), o Estado era o espaço onde a burguesia resolvia os seus problemas, 
sendo condicionado pelos interesses da classe dominante6. Ele construiu a “Teoria da Soma Zero”: pra 
alguém ganhar, outro têm que perder. Do conflito estabelecido entre favorecer aos interesses da classe 
trabalhadora ou da classe capitalista, surge uma dicotomia entre Estado e Sociedade Civil.

Ao fazer uma crítica ao papel que o Estado desempenhava, o fio condutor do seu pensamento 
é a ideia de superar a visão Estatal e, também, de superar a política para além do Estado. Marx (2007) 
tenta demonstrar que a divisão entre Estado e Sociedade Civil é artificial e, que há uma visão de política 
limitada às ações do Estado.

Nas análises marxistas, não existe essa diferença entre Estado e Sociedade Civil, o que existe é a 
infraestrutura (relações de produção), e a superestrutura (conjunto de todas as outras relações sociais). Na 
sua tese da infra-estrutura e superestrutura são as relações de produção que determinam e condicionam 
todo o restante da sociedade7. Sendo assim, a política e o Estado, ficam no conjunto da superestrutura, 
sendo determinadas pela infra-estrutura. (MARX. 2007).

Neste sentido, em Marx (2007), o Estado representa os setores dominantes da sociedade e, seus 
limites se definem pelo fato de que alguns são proprietários do meio de produção e outros detêm somente 
a força de trabalho. 

O surgimento da propriedade privada é considerado por Marx (2001) como o fator  que 
desencandeou as desigualdades, pois o proletário é livre, mas é obrigado a vender a sua força de trabalho. 
Na proposição do Estado Socialista, um de seus grandes desejos é a abolição da propriedade privada 
aliada ao fim do Estado Burguês, como condição fundamental para o desenvolvimento da emancipação 
humana.

Os escritos de Marx demonstram um posicionamento crítico com o capitalismo e o pensamento 
liberal. Para ele, no capitalismo, a emancipação do homem acontece nas relações estritamente capitalistas, 
e não na realização pessoal, ocorrendo um limite da emancipação  do homem. A emancipação humana 
em Marx (2005) vai além de um debate sobre liberdade, pois, para ele, significa a revolução da classe 
oprimida/proletária. Sendo assim, o que está em pauta no capitalismo e no liberalismo são os direitos 
individuais do homem burguês, e não os direitos de cidadão.

Vale lembrar que no Estado Liberal é correto seguir a lógica da livre competição, pois, se esta for 
eliminada as pessoas irão se acomodar. Dando continuade às suas críticas ao liberalismo, em Marx, ao 

5 Uma coisa é a definição teórica do que é o Estado, e outra coisa é como ele funciona na prática. Para Marx, Hegel 
não faz essa distinção entre o Estado Ideal e o Estado Real. 
6 Num estudo de Weber sobre a estrutura burocrática enquanto elemento central, o Estado é neutro e age fora das 
influências políticas. Já em Marx, não existem agentes que agem de forma neutra na estrutura do Estado, pois ele tem que 
arbitrar em favor de um ou de outro.
7 Em Marx, a separação entre legislativo, executivo e judiciário, na prática não existe, e tanto faz ter como não ter, 
pois tudo está no âmbito da superestrutura, sendo determinada pelo modo de produção capitalista.
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contrário, essa competição leva á destruição da sociedade, pois, cria-se cada vez mais um grupo menor 
e hegemônico, e um maior subordinado.

Já que o liberalismo pregava direitos iguais para todos, uma das primeiras propostas de Marx 
(2005), para a lógica de um Estado Socialista, era abolir a herança e a propriedade privada. Para ele, 
o direito à propriedade privada é a base para a sociedade capitalista, e com a abolição deste direito, os 
indivíduos estariam mais próximos da igualdade.

Através de vários pontos, percebe-se que a economia e a política no pensamento de Marx são 
tratadas numa tese oposta à dos liberais, assim como o Estado Socialista seria uma proposta contrária 
ao Estado Liberal. Sendo assim, o Estado Socialista em Marx, consiste numa proposta política de 
superação do Estado capitalista e liberal, pautado na igualdade de condições para todos, e obtido através 
da revolução do proletariado. 

Depois de cumprir a primeira parte deste artigo, através do desenvolvimento de uma revisão 
crítica separada das três grandes Escolas do Pensamento Político, à seguir, temos uma reflexão sobre a 
participação da sociedade sob o viés destes três pensamentos.
A PARTICIPAÇÃO SOB O VIÉS DOS PENSAMENTOS ABSOLUTISTA, LIBERAL E 
SOCIALISTA

A Participação sob o viés Absolutista:a) 

Através da análise dos princípios e ideias do pensamento absolutista, têm-se as primeiras 
considerações acerca da participação sob o viés de uma das três grandes Escolas do Pensamento Político. 
Se é do absolutismo que surge a ideia de que organizar a sociedade a partir da centralização do Estado 
é reduzir da liberdade do restante da sociedade, consequentemente, conclui-se que neste pensamento 
político não há abertura para a participação da sociedade, pois nela os homens não têm livre arbítrio.

Ambos os autores absolutistas analisados (Maquiavel e Hobbes), concordam que a liberdade gera 
uma situação de conflitos de interesses, que segundo Hobbes, leva a um Estado de Guerra. O pensamento 
absolutista propõe a criação de uma sociedade política, com a necessidade de centralização do poder nas 
mãos do Estado, em detrimento de uma sociedade composta por pessoas más e egoístas.

Sendo assim, no absolutismo não há chance alguma do povo participar das decisões, pois, eles 
mesmos se consideram incapazes e desqualificados para este exercício. Cabe ao Estado tomar todas as 
decisões e criar as leis fundamentais para a vida em sociedade, e tudo que o Estado fizer, é designado 
como se os próprios homens estivessem fazendo. 

Portanto, a representação da sociedade pelo Estado siginifica, nada mais nada menos, que uma 
relação entre dominador e dominados, onde o “Princípe” e/ou “Leviatã” tem dominio total e absoluto, 
em detrimento da privação da liberdade do restante da sociedade, que contribue e coopera para essa 
situação, pois são eles próprios que escolhem quem os vai dominar. 
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A Participação sob o viés Liberal:b) 

Na passagem do Absolutismo para o Liberalismo, percebe-se um salto positivo em relação à 
participação da sociedade na elaboração das leis. Enquanto no Estado Absoluto as pessoas são privadas 
da liberdade política, no Estado Liberal abre-se uma chance para a participação política da sociedade na 
escolha dos seus representantes que irão elaborar as leis: dá-se a esse processo o nome de democracia 
representativa.

Rousseau (1973), em sua obra “O Contrato Social”, socializa a discussão da democracia, concorda 
com a estrutura proposta por Look, mas, faz críticas ao seu dilema da representação que, para ele, 
precisa ser melhor observado. Adepto da democracia direta e contra a democracia representativa8, ele 
trata do cuidado com a vontade da maioria versus o direito das minorias. O grande dilema da “ditadura 
da maioria”, como ele denomina, é onde e como fica a vontade da minoria, já que são excluídos das 
relações/decisões políticos, ficando às margens da ordem burguesa.

Segundo Rousseau (1973), o grande dilema da política é como organizar a sociedade e estabelecer 
normas e padrões, onde as decisões não possam ser transferidas. Para ele não há diferença entre obedecer 
a um só (absolutismo) e obedecer a maioria (liberalismo), pois em ambos os casos, as decisões não ficam 
com o conjunto da sociedade. 

Ao tratar da distinção entre liberalismo e democracia, Rousseau (1973) demonstra cuidado com 
a ditadura da maioria, ao questionar qual o limite e a diferença em ser obrigado a fazer algo por um 
homem, ou pela maioria dos homens. Com o tempos, as ideias de Rousseau são deixadas de lado devido 
ao seguinte fator: acontece que os homens mudam de opinião com muita facilidade, as ideias podem 
mudar e se tornar incompatíveis, e o ideal é que as leis sejam sempre votadas pelo conjunto de toda a 
sociedade.

Com o fim do Absolutismo e a constituição de um Estado Burguês Liberal, ocorrem mudanças 
em relação á participação da sociedade. Percebe-se, como forma de organizar a sociedade, a substituição 
do uso da força, pelo uso do convencimento, ou seja: o controle coercitivo é substituido pelo controle 
ideológico, e o povo continua a ser utilizado como massa de manobra para as conquistas dos dominantes 
(antes eram os monarcas, e agora são os burgueses), em detrimento dos interesses gerais. 

Sendo assim, a sociedade dá um passo importante quando passa a escolher quem irá elaborar 
as leis, mas, ainda permanece distante de conquistas mais efetivas, que lhe possibilitem uma maior 
participação política.

A queda das Monarquias Absolutas, a efervescência do crescimento capitalista e a ascensão 
política do Estado Burguês, substituem o autoritarismo absoluto pela democracia representativa. Se 
antes era obedecida a vontade de um só, agora é obedecida a vontade da maioria, permanecendo as 
relações de subordinação entre dominantes e dominados.

Do início dos anos 80 até início do século XXI, percebe-se que, primeiro ocorreu a participação 
crescente da sociedade civil, e depois essa movimentação foi se diluindo. Para Marx, isso ocorre 

8 A democracia direta ocorre quando a própria sociedade participa ativamente nas tomadas de decisão; já na democra-
cia representativa a sociedade elege alguém para lhe representar perante as deliberações. 
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sempre no Estado liberal, pois a dicotomia Estado/Sociedade Civil é uma característica a ela intrínseca, 
despercebida até mesmo em Lokce.

De acordo com Marx (2007), na sociedade liberal o conflito entre interesse particular e interesse 
coletivo se resolve pela lei e pela estrutura que não se questiona, enquanto os legisladores agem em 
função do interesse do sistema capitalista e, portanto, das classes dominantes.

No contexto da estrutura liberal houve, portanto, um conflito entre a democracia representativa 
e a democria direta, onde a primeria saiu vitoriosa, e o povo continou a escolher seus representates para 
a tomada de decisões. 

A Participação sob o viés Socialista:c) 

A participação crítica nas lutas políticas, como meio para a revolução social, é o terceiro núcleo 
das análises de Karl Marx. Portanto, a sua análise de participação está associado à ideia de passagem de 
consciência em si ao estágio de consciência para si, quando os trabalhadores se tornam conscientes da 
sua situação de expropriação9, e passam a reivindicar seus direitos. (MARX, 2001).

As análises marxistas, sob este aspecto, podem ser dividida em dois tipos: na sua interpretação 
aprofundada do que é o Estado Capitalista, nos permitindo compreender por que neste caso ocorre a 
(não) participação; e, na sua proposta de criação de um Estado Socialista, apontando os caminhos de 
uma participação, através da conscientização e revolução.

Para Marx (2005), o Estado Capitalista utiliza a política como mecanismo para controlar o 
conflito existente entre capital e trabalho e, principalmente, com vistas à controlar a classe trabalhadora 
e deter a revolução proletária. Ele utiliza o termo “política como negatividade” para explicar que ela é 
uma atividade entre desiguais.

O Estado Capitalista, segundo Marx (2007), utiliza do seu poder político para manter a classe 
trabalhadora controlada, sem nenhuma forma de participação e interferência nas decisões políticas. 
Dando continuidade às suas explicações, num Estado sob a hegemonia do modo de produção capitalista 
ocorre a crise da representação – o deslocamento dos representantes dos seus representados –, ou o que 
ele denomina de Estado de minoria, quando a maioria vota mais não participa. 

Vale ressaltar que, em Marx (2007), o poder numa sociedade capitalista não está inserido no 
Estado, mas no Capital, ou seja, nas relações de produção. As elites são dominantes do ponto de vista 
econômico, e continuam a decidir, e a política partidária não altera em nada. O que provocaria alguma 
alteração seriam as mudança de produção.

É por isso que ele propõe uma mudança para um novo modo de produção socialista, construida 
pela própria sociedade, tendo como resultado a redução do Estado. De acordo com Marx (2007), a 
estrutura do Estado não está acima da sociedade, ela é construída por essa sociedade, equanto mais se 

9 Perpassando pelas diferentes fases do modo de produção, percebe-se que antes ela era artesanal (quando as pessoas 
conebiam e executavam seu próprio trabalho), passou a ser manufatureira (o conhecimento da produção continua com o tra-
balhador), e depois industrial (ocorre a expropriação do conhecimento, os trabalhadores se tornam dependentes do capital, à 
quem vendem sua força de trabalho). Nesta última fase a expropriação da riqueza gera o trabalho alienado, onde o trabalhador 
não se reconhece no seu produto, e reproduz ideias dos outros, gerando a proletarização da sociedade de forma geral, tendoo 
desemprego comoo elemento central para a regulação da relação capital/trabalho. (MARX, 2001).
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avançasse na democracia, mais as pessoas participariam da vida pública, e mais se reduziria o poder do 
Estado.

Na proposta política marxista de um Estado Socialista, os homens devem se centrar na busca 
pela igualdade, pelo avanço de numa sociedade onde não haja exploração do homem pelo homem, e 
onde, consequentemente, não exista a necessidade da política. (MARX, 2005). 

Sendo assim, a participação sob o viés socialista pode ser associada ao pontapé inicial de um 
processo de revolução da classe trabalhadora, gerado pela conscientização e desmistificação da sua 
situação de subordinação. O comunismo, sendo a última fase de sua propostapolítica, seria o momento 
em que se completaria uma verdadeira democracia,numa relação entre iguais. 

Porém, em uma análise aprofundada do capitalismo, Marx (2001) reconhece que muda-se as 
aparências, mas, sem mudar os pilares do edifício, o que nos faz perceber porque a proposta política de 
Karl Marx não passa de uma grande ilusão.

Ao absorver as ideias dos principais autores destes três pensamentosé possível  compreender como 
se dá a participação da sociedade sob diferentes perspectivas. A participação está intríseca à organização 
política, pois, diz respeito, às formas de organização e diálogo entre um jogo de interesses. Acima de 
tudo, percebe-se que o discurso da participação é heterogêneo, pois, assumiu diversas roupagens em 
contextos diferentes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das análises críticas obtidas das três grandes escolas do pensamento, percebe-se que 
existem diversas respostas para o grande dilema de organização da sociedade: no Estado Absolutista 
o princípio maior era o uso da força; já, no Estado liberal, mudou-se os rumos, assumindo o uso do 
convencimento. Marx percebeu, em suas análises, que o controle ideológico é muito mais eficaz que o 
controle coercitivo, e propôs um Estado Socialista, organizado pela própria sociedade.

No absolutismo a participação não era possível, pois o poder estava limitado às mãos de uma só 
pessoa (o Princípe e/ou Leviatã) que tinha poder total e absoluto sobre o restante da população. O Estado 
Liberal dá início à chamada democracia representativa, uma forma de participação da sociedade através 
da escolha de seus representates para a elaboração das leis. Porém, este ideal Lockeano da participação 
por via indireta vem solapando irremediavelmente a democracia direta, até o atual contexto neoliberal. 
A proposta política de criação de um Estado Socialista em Marx, que resolveria o conflito de interesses 
através de uma contra-hegemonia do proletariado, rumo à construção de uma sociedade igualitária onde 
todos participam, não passava de uma ilusão.Como ele já previa, muda-se a aparência, mas não muda os 
pilares do edifício. Quem decide não é o Estado, mas o modo de produção capitalista. 

É nítido que, na atualidade, ocorre uma hegemonia global do ideário capitalista e, com ela há 
um crescimento das ideias neoliberais. Do final do século XX para o início do século XXI vários países 
começaram a adotar um projeto de Reforma do Estado sob a via do neoliberalismo, pautado nos preceitos 
centrais de privatização e mercantilização dos serviços básicos, e minimização do Estado.
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Sendo assim, as atuais propostas neoliberais de institucionalização da participação estão 
engendradas na criação de canais e espaços que dão abertura para a presença da sociedade em tomadas 
de decisões políticas e, na sua essência, continuam a servir como mecanismo ideológico para a obtenção 
do controle social. A participação, no atual Estado Neoliberal, cumpre as exigências impostas pelas 
relações de produção, frente aos interesses das classes dominantes, pois se baseia na afirmação de um 
Estado Liberal Democrático, sob a égide da democracia representativa, quando as pessoas escolhem 
seus representantes para tomar as decisões políticas no âmbito do Estado.

Os preceitos de Marx escritos à centenas de anos, por si só, já demonstrava que o Estado sempre 
esteve e sempre estará à serviço dos interesses dos dominantes. Ocorreram algumas alterações, mas 
somente em sua fachada, pois as bases (os pilares) continuam, e são os mesmos.

A maioria dos regimes atuais são intitulados como democracias liberais representativas, mas 
perpassam por experiências cotidianas, impregnados pelo discurso do liberalismo versus práticas de 
autoritarismo. O que temos hoje é um Estado Neoliberal, com algumas formas de intervenção propostas 
pelo alto, sem o cunho reformista.
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