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Publicada  em  1968,  a  obra  Pouvoir  politique  et  classes  sociales  de  l’état  capitaliste

(doravante PPCS), de Nicos Poulantzas, transformou-se num grande divisor de águas para a teoria

marxista do Estado e para a ciência política em geral. Influenciado pelas contribuições do filósofo

Louis Althusser e de seu grupo, Poulantzas engajou-se no processo de elaboração de uma teoria

regional do político do modo de produção capitalista.

A partir de um amplo exame das contribuições da ciência política e da sociologia política e

dos escritos teóricos e políticos marxistas, Poulantzas procurou formular uma série de conceitos e

noções fundamentais para a análise dos processos políticos nas formações sociais capitalistas. Com

o objetivo de debater o alcance e os limites teóricos contidos na formulação desses conceitos e

noções para a análise dos processos políticos, propomo-nos concentrar nossa reflexão no debate

sobre o conceito de classe ou fração reinante, que está vinculado ao âmbito da cena política. 

Dos conceitos formulados por Poulantzas que podem ser mais claramente aproveitados para

a análise de conjuntura, o conceito de classe ou fração reinante foi um dos menos aproveitados

pelos estudos inspirados em sua obra, vindo a sofrer até mesmo retificações, como veremos, nos

escritos ulteriores deste autor, especialmente no livro  Fascisme et dictadure  (doravante  FD) e no

artigo  Les  classes  sociales,  textos  em que a  expressão  classe ou fração reinante  é  nitidamente

nomeada e incorporada à análise. A despeito do insucesso desse conceito, consideramos importante

o seu reexame, tendo em vista as possibilidades de operacionalização que ele enseja para a análise

da conjuntura nas formações sociais capitalistas.

Para tratar desse objeto de análise, dividiremos o presente texto em três partes principais. Na

primeira parte, procuraremos apresentar as características gerais do conceito de classe ou fração

reinante, tal como expostas em sua elaboração original, bem como em suas retificações e mutações

ulteriores.  Na  segunda  parte,  realizaremos  uma avaliação  crítica  dessa  definição,  tal  como  ela

aparece  em  Poulantzas.  Por  fim,  indicaremos  algumas  possibilidades  de  operacionalização  do

conceito  de  classe  ou  fração  reinante  na  análise  dos  processos  políticos  nas  formações  sociais

capitalistas.

Características gerais do conceito de fração reinante
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De acordo  com Poulantzas,  na  elaboração  de  uma  periodização  política  das  formações

sociais, é possível distinguir dois níveis distintos, a saber: uma periodização geral, que, no âmbito

das estruturas, reporta-se ao conceito de forma de Estado e que, no nível das práticas políticas,

recobre o conceito de bloco no poder; e uma periodização específica, que, no âmbito das estruturas,

corresponde ao conceito de forma de regime e que, no nível das lutas políticas de classe, abrange a

representação  partidária  das  classes  sociais  e  as  relações  entre  as  organizações  e  os  partidos

políticos. O “espaço particular”, em que se situa a segunda periodização e no qual se desenrola “a

defasagem entre o campo de práticas políticas de classe – bloco no poder – por um lado, em uma

forma de Estado, e por outro, sua representação por partidos em uma forma de regime”, é designado

por Marx pelo conceito de cena política ou de ação aberta ou declarada das classes (Poulantzas,

1968, p. 255).

É importante observar o significado dessa defasagem entre prática política e cena política

para que se possa entender o alcance analítico das duas modalidades de periodização política as

quais podem ser empregadas para compreender as contradições e seus deslocamentos em uma dada

conjuntura concreta. No terreno da análise das classes sociais, é necessário diferenciar a presença ou

ausência das classes ou frações de classe no bloco no poder e na cena política, uma vez que uma

classe ou fração de classe pode estar ausente na cena política e continuar existindo no bloco no

poder, o que leva Poulantzas a discorrer sobre a necessidade de identificar a existência de uma

distinção  entre  o  conceito  de  classe  ou  fração  hegemônica,  o  qual  está  relacionado  à  posição

dominante que uma determinada classe ou fração de classe ocupa no bloco no poder, e o conceito

de classe e fração reinante, que se refere à classe ou fração de classe cujo partido político ocupa um

lugar dominante na cena política.

É possível resumir algumas considerações sobre o conceito de classe ou fração reinante

presente na obra PPCS: 1) tal conceito diz respeito à cena política e à forma de regime, ou seja,

designa a  representação partidária. É,  portanto,  concebida como reinante a classe ou fração de

classe “cujos partidos políticos estão presentes nos lugares dominantes da cena política” (Ibid., p.

270);  2)  distingue-se do  conceito  de  fração hegemônica  por  não corresponder  ao  exercício  da

hegemonia política no bloco no poder. Poulantzas observa, aqui, que uma mesma classe pode ser

hegemônica sem ser reinante, podendo estar ausente na cena política; 3) pode não fazer parte do

bloco no poder: “uma classe que tem simplesmente o estatuto de classe aliada a esse bloco pode,

durante um período breve, ser a classe reinante” (Ibid., p. 272); 4) não corresponde necessariamente

à classe detentora do aparelho, conceito que designa o recrutamento da alta cúpula estatal, o que o

leva a afirmar que uma classe pode ser reinante sem ser detentora do aparelho de Estado.
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Quais são os exemplos históricos apresentados por Poulantzas para indicar as defasagens

entre fração reinante e fração hegemônica,  de um lado, e fração reinante e fração detentora do

aparelho  de  Estado,  de  outro?  Na  obra  PPCS figuram  os  seguintes  casos:  a)  fim  do  regime

bismarckiano:  a  burguesia  é apenas fração hegemônica;  b)  Grã-Bretanha pós-1832:  nesse caso,

frações distintas da aristocracia fundiária ocupam o papel de fração reinante (Tories) e detentora

(Whigs); c) A França dos governos dos radicais da III República antes de 1914: fração financeira é

hegemônica, frações financeira e industrial são detentoras e pequena e média burguesias são classe

reinante;  d) governos social-democratas na França: pequena burguesia exerce o papel de fração

reinante e o grande capital ocupa a posição de fração hegemônica; e) New Deal rooseveltiano e

governo trabalhista na Grã-Bretanha no pós-1945: defasagem entre fração hegemônica e reinante –

ainda que não sejam mencionadas, no texto, quais frações cumpririam cada papel; f) Grã-Bretanha

pós-1830 e Alemanha pós-Bismarck: fração detentora (aristocracia fundiária) e fração hegemônica

(burguesia). 

Na análise do fascismo italiano e do nazismo alemão, realizada na obra  FD,  Poulantzas

procura explorar de um modo um pouco mais detalhado o processo de substituição de uma fração

reinante  por  outra,  embora  não  indique  de  maneira  satisfatória  os  critérios  utilizados  para

comprovar a tese formulada. Nessa obra, ele opera com a diferenciação de duas fases do processo

de fascistização: a fase inicial  (que poderíamos chamar de transição)  e a fase de consolidação.

Segundo ele, a pequena burguesia se estabelece como fração reinante e, gradualmente, como fração

detentora  do  aparelho  de  Estado,  na  primeira  fase,  vindo a  ser  substituída  no  papel  de  fração

reinante na fase seguinte, momento em que o grande capital passa a exercer simultaneamente o

papel de fração reinante e fração hegemônica. Isso ocorre em grande medida porque, segundo ele,

no processo de consolidação tanto do fascismo italiano como do nazismo alemão, os partidos são

substituídos por toda uma gama de “redes paralelas ocultas” ou “paraestatais”, formadas por grupos

de  interesse  (no  caso,  associações  e  federações  patronais)  e  milícias  privadas  ou  grupos

paramilitares. A democracia parlamentar passa a existir apenas na aparência, pois a relação entre as

classes  dominantes  e  o  Estado  não  se  dá  mais  por  meio  dos  partidos  políticos,  pela  via  da

representação partidária. Há, assim, um recrudescimento do papel do aparelho de Estado, o que

implica um declínio dos partidos (Poulantzas, 1970).

Assim, em FD, Poulantzas aborda dois problemas importantes para o exame da classe ou

fração reinante. Retomando ideias já esboçadas em sua obra anterior, ele sustenta que: a) apenas por

um período breve uma classe aliada ao bloco no poder – a pequena burguesia, p. ex. – pode vir a

exercer o papel de fração reinante; 2) a substituição de uma fração reinante por outra pode se dar

mediante o declínio da própria representação partidária e o recrudescimento do aparelho de Estado
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amparado na ação de grupos de interesse e grupos paramilitares (Ibid.). O que pode se depreender

da análise feita em  FD sobre a relação entre partidos e grupos de pressão e suas consequências

sobre o papel que venha ocupar uma determinada classe ou fração de classe dominante ou aliada do

bloco no poder como fração reinante é que, no desenvolvimento de sua análise, Poulantzas parece

elaborar  um  conceito  mais  amplo  de  cena  política,  antes  limitado  a  caracterizar  apenas  a

representação  partidária  e  agora  abrangendo  a  situação  política  em  que  ocorre  o  declínio  da

representação partidária e o reforço do aparelho de Estado diante das organizações das classes e

frações de classe dominantes.

Por fim, na tentativa de observar como o conceito de classe ou fração reinante se apresenta

em  sua  obra,  é  preciso  mencionar  que,  no  artigo  Les  classes  sociales,  publicado  em  1972,

Poulantzas  procura  dar  evidência  ao problema da  defasagem entre  fração hegemônica  e  fração

reinante para a análise dos processos políticos, indicando algumas de suas implicações. No entanto,

curiosamente,  o  conceito  de  fração  reinante  empregado  nesse  contexto  não  se  refere  mais  ao

conteúdo expresso nas obras anteriormente mencionadas, vindo a se confundir com o conceito de

classe  detentora  do  aparelho  de  Estado.  Poulantzas  passa  a  usar  a  expressão  classe  ou  fração

reinante para designar aquilo que antes ele denominava classe detentora.

Diante do exposto, tratemos de realizar uma avaliação crítica do conceito de classe ou fração

reinante,  tal  qual  elaborado e empregado por  Poulantzas,  visando indicar  mais  claramente seus

limites de operacionalização na análise dos processos políticos das formações sociais capitalistas

para, na sequência, tentar esboçar uma alternativa analítica mais adequada, mas inspirada nas teses

poulantzianas, para o exame da cena política.

Os limites da análise poulantziana

Para tratar dos limites da análise poulantziana sobre o tema em questão, faz-se necessário

primeiramente discutir o próprio conceito de cena política empregado por ele e suas consequências

para a elaboração do conceito de classe ou fração reinante, tendo em vista que, ao menos em suas

formulações iniciais, a ideia de “reinante” se referia ao âmbito da cena política. 

Na obra  PPCS, Poulantzas reporta-se várias vezes ao conceito de cena política. Em todas

elas, se sobressai a ideia de espaço da representação partidária, ou, como ele mesmo indica em

concordância com uma citação de Gramsci, a cena política é o “terreno dos partidos”.

É importante  salientar  aqui  que Poulantzas  faz referência  à cena política nas formações

sociais capitalistas. Isto o leva a dar uma atenção especial à introdução do sufrágio universal que

tem como pré-condição a existência do “verniz democrático” do Estado capitalista, ou seja, dos dois
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componentes básicos da estrutura jurídico-política capitalista: a igualdade jurídica e a burocracia

formalmente  aberta  a  todas  as  classes.  É  a  partir  disso que Poulantzas  pode afirmar  que:  “[o]

sufrágio  [universal]  precipita  numerosas  classes  na  cena  política  pelo  fato,  precisamente,  de

constituir [...]  um dos fatores de organização de certas classes em partidos.” (Ibid.,  p. 268). No

entanto,  ainda  que  discuta  os  aspectos  que  configuram a  cena  política  nas  formações  sociais

capitalistas, Poulantzas parece descurar da existência da cena política nas formações sociais pré-

capitalistas, tal como ignora a existência de um bloco no poder nestas formações sociais.

Analisando  os  textos  históricos  de  Marx,  Boito  Jr.  (2007)  salienta  que  a  cena  política

também representa e articula os interesses e conflitos de classes e que a ocultação desses interesses

existe  na  cena  política  em  decorrência  dos  efeitos  produzidos  pelo  caráter  aparentemente

universalista e igualitarista do Estado burguês sobre a ação dos partidos políticos – o que os leva a

adotar o “anonimato de classe” como princípio de ação política. Depreende-se disso, portanto, que a

cena  política  é  simultaneamente:  a)  um espaço de  dissimulação de interesses  de classe,  pois  é

impregnada  pelo  caráter  aparentemente  universalista  e  igualitarista  do  Estado  burguês;  b)  um

espaço que reflete os interesses de classes,  visto que é nesse espaço que se travam as disputas

políticas entre as organizações políticas que representam as condições materiais de existência de

classes e frações de classe; c) um espaço que coordena e organiza os interesses e conflitos de classe,

uma vez que é um lugar que delimita a área de atuação das classes e frações de classe em luta.

Essas  observações  sobre  o  conceito  de  cena  política  nas  formações  sociais  capitalistas

permitem-nos entrever que a cena política não se restringe à representação partidária, ela é um

espaço  que  dissimula,  reflete,  coordena  e  organiza  os  conflitos  e  interesses  de  classe.  Nessa

perspectiva, não faz sentido concebê-la como sendo apenas o terreno dos partidos, já que é também

um espaço em que se organizam grupos de interesse, portanto, abrigando um conjunto mais amplo

de organizações que expressam diferentes interesses de classe no processo político. 

Como já mencionamos acima, Poulantzas identificou esse problema ao tratar da convivência

entre grupos de interesse e partidos na cena política,  mas não retirou disso as conclusões mais

adequadas para tratar do tema, preferindo, então, vincular tão somente a cena política ao campo da

representação partidária. Tampouco levou em consideração o fenômeno da constituição de frentes

políticas na cena política, reunindo partidos e grupos de interesses. Portanto, ele operou com um

conceito demasiadamente restrito de cena política – o que lhe impediu de observar esse conjunto de

questões que acabamos de mencionar e que constituem a própria cena política nas formações sociais

capitalistas.

A partir destes breves apontamentos sobre a abrangência e o significado do conceito de cena

política, podemos avançar na avaliação crítica da própria definição de classe ou fração reinante.
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Quando elaborou esse conceito, Poulantzas não observou a coexistência da classe ou fração reinante

com as demais classes ou frações não reinantes na cena política. Ou seja, não aplicou o mesmo

princípio epistemológico que havia aplicado para compreender a posição da fração hegemônica em

relação ao bloco no poder. Se a classe ou fração reinante é aquela que ocupa o lugar dominante na

cena  política,  pode-se  concluir  que,  nesse  âmbito,  existem classes  e  frações  que  ocupam uma

posição secundária (não reinante). Ao não oferecer um tratamento teórico a essa questão, Poulantzas

optou por afirmar que a classe ou fração hegemônica pode estar ausente na cena política. Mesmo

considerando a possibilidade de haver uma dissociação entre fração hegemônica e fração reinante,

não seria mais adequado operar com a ideia de que a fração hegemônica ocupa um lugar secundário

na  cena  política,  o  que  não  implica  necessariamente  a  sua  ausência?  Se  não  se  leva  isso  em

consideração,  corre-se  o  risco  de  ignorar  as  iniciativas  tomadas  pela  fração  hegemônica  para

legitimar seus interesses não só perante as demais frações dominantes que integram o bloco no

poder,  mas  também diante  do  conjunto  das  classes  sociais  presentes  na  cena  política  de  uma

determinada formação social. Assim, uma classe ou fração pode ser hegemônica no bloco no poder

e exercer um papel secundário no âmbito da cena política. 

No modo como lida com a distinção entre bloco no poder e cena política, de um lado, e

fração hegemônica e fração reinante, de outro, é curioso notar como Poulantzas não faz nenhuma

vinculação  disso  com  outra  distinção  que  destaca  em  sua  obra  entre  hegemonia  política  e

hegemonia ideológica. A pergunta que fica é a seguinte: se ele reconhece que, na defasagem entre

prática política e cena política, “o papel do ideológico revela-se [...] decisivo” (Poulantzas, 1968, p.

270), e se concebermos a cena política como o lugar que dissimula, reflete, coordena e organiza os

conflitos e interesses de classe, não se poderia, então, tratar a cena política como o lugar no qual se

constitui a hegemonia ideológica de uma classe ou fração de classe? Tal questão não é posta em

discussão na obra de Poulantzas.

 Em suma, o conceito restrito de cena política adotado por Poulantzas produz efeitos sobre a

própria formulação do conceito de classe ou fração reinante. Isto o leva a desconsiderar a analogia

teórica entre fração hegemônica/bloco no poder e fração reinante/cena política – o que implica a

não observância de classes e frações que ocupam um lugar secundário na cena política, e a ignorar o

fato de que a cena política é também um espaço de luta ideológica, de construção da dominação

ideológica de uma classe ou fração sobre o conjunto da formação social.

Possibilidades de operacionalização do conceito de classe ou fração reinante
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Por  entender  que  o  conceito  de  classe  ou  fração  reinante  é  válido  para  a  análise  dos

processos políticos nas formações sociais capitalistas e por entender que traz ganhos significativos

para se estabelecer a distinção entre hegemonia política e hegemonia ideológica, passamos a seguir

a  indicar  alguns  argumentos  que  confluem para  a  tentativa  de  demonstrar  as  possibilidades  de

operacionalização desse conceito.

Com base no que já salientamos acima, podemos inicialmente dizer que trabalhamos com

um conceito de cena política que designa um espaço que dissimula, reflete, coordena e organiza os

interesses de classes. É o espaço por excelência em que tais interesses são representados diante do

conjunto da formação social por meio de partidos e grupos de interesses, o que pode resultar na

formação de coalizões de governo ou parlamentares, ou na constituição de frentes políticas. As

coalizões de governo ou parlamentares distinguem-se dos funcionários de carreira do aparelho de

Estado e estão, portanto, muito mais vulneráveis a mudanças em sua composição social. Chamamos

a atenção para essa questão,  pois  Poulantzas  parece ter  ignorado a diferença entre  integrar  um

determinado governo e ser membro da burocracia de Estado. Numa composição governamental ou

parlamentar majoritária, as classes e frações lutarão para obter maior espaço e influência sobre os

processos decisórios, daí advindo toda a problemática da hierarquia entre os ramos do aparelho de

Estado de onde saem as principais deliberações. 

Pensar as frentes políticas como parte da cena política se torna pertinente também, porque

elas contribuem para a formação de interesses de classe na cena política. Assim, diferente de uma

aliança de classe, que se constitui a partir da definição de programa mínimo comum, uma frente

política constitui-se a partir de “objetivos convergentes”, nem sempre claros para as forças sociais

envolvidas, sendo geralmente dirigidas por uma classe ou fração de classe e possuindo uma união

mais instável e frouxa.1 Uma frente política se constitui a partir da direção ideológica de uma classe

ou fração de classe sobre um conjunto de classes, frações e camadas sociais. Essa fração dirigente,

tendo se constituído como direção de uma coalizão governamental ou parlamentar majoritária, pode

ser concebida como fração reinante na cena política. Assim, a classe ou fração reinante pode ser

considerada  como  aquela  que  exerce  a  hegemonia  ideológica,  numa  dada  conjuntura,  sobre  o

conjunto da formação social. 

Num  regime  político-democrático,  os  principais  critérios  adotados  para  atestar  essa

hegemonia  ideológica  seriam o  apoio  eleitoral  dado  ao  programa de  governo  representante  de

determinada classe ou fração de classe e a ideologia orientadora das políticas de governo, difundida

pela própria coalizão governamental e/ou pela coalizão parlamentar majoritária. No caso de um

regime político ditatorial, é somente a ideologia orientadora das políticas de governo que se impõe

1Empregamos o conceito de frente política elaborado por Armando Boito Jr. (2012).
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como critério.  É  preciso  salientar  aqui  a  diferença  de  conteúdo  que  pode vir  a  existir  entre  a

ideologia governamental e a política econômica e social efetivamente implementada – o que remete

respectivamente à distinção entre cena política/fração reinante e bloco no poder/fração hegemônica,

ou  ainda,  à  possibilidade  de  dissociação  entre  fração  reinante/hegemonia  ideológica  e  fração

hegemônica/hegemonia política.

Tal dissociação pode estar vinculada à própria capacidade de interpelação ideológica de uma

dada classe ou fração de classe dominante, ou aliada ao bloco no poder sobre o conjunto das classes

dominadas.  Se  essa  classe  ou  fração  de  classe  estiver  ligada  à  atividade  produtiva  estará  em

melhores  condições de exercer a hegemonia ideológica.2 A ocorrência de defasagens entre essa

dupla função hegemônica não pode ser ignorada, nem sequer ser compreendida como um fenômeno

excepcional nas formações sociais capitalistas.
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