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 PPRREEFFÁÁCCIIOO  DDAA  22ªª  EEDDIIÇÇÃÃOO 
 

O presente texto foi publicado em 2003, sob o título A Miséria do Direito: ordem jurídica, 

dominação e pensamento crítico. Era produto de uma dissertação de mestrado, defendida na 

Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. A versão anterior era praticamente uma 

reprodução da referida dissertação. Essa nova edição, que ora se publica, contém algumas 

modificações, acréscimos e correções de estilo, além de dados mais atualizados sobre as 

condições socioeconômicas e as reformas neoliberais, flexibilizadoras e destruidoras de direitos 

sociais, de modo a tornar o texto mais condizente com o propósito da obra, qual seja, fomentar a 

discussão crítica sobre a relação entre direito e a realidade social, desigual e contraditória, do 

capitalismo. 

O texto procura estabelecer uma conexão entre as transformações socioeconômicas atuais 

e o direito, particularmente no Brasil. Ao contrário das teorias dominantes, o autor concebe o 

direito não como um produto de uma ideia a priori ou fora da história (Justiça, Razão ou Espírito), 

nem como algo explicável por si mesmo, por padrões puramente normativos, sem qualquer 

relação com o mundo real, mas como um fenômeno social, uma relação social, cuja historicidade 

é marcada pelas relações socioeconômicas dominantes. Portanto, a análise levou o autor, 

necessariamente, a contextualizar a ordem e as ideias jurídicas nas relações sociais dominantes, 

baseadas na exploração do trabalho pelo capital.  

Por isso, aduz, em sua síntese, que o direito, seja como concepção teórica mais ou menos 

sistematizada, seja como ordenamento jurídico, está envolto em uma crise sem precedentes. 

Sua relação intrínseca com a ordem do capital, marcada pela exploração do homem pelo homem 

e pelos métodos mais sofisticados de alienação humana, torna-o um mecanismo indispensável 

na manutenção das atuais formas de organização econômica, social e política, isto é, o 

capitalismo decadente. Esse, por meio do Estado, dos governos e dos próprios capitalistas age 

no sentido de destruir ou restringir o acesso às conquistas e direitos sociais pelos trabalhadores. 

Há uma verdadeira frente única dos representantes da burguesia no sentido de adequar as 

relações de trabalho e os direitos sociais às exigências do capitalismo em crise.   

Por mais que se procure timbrar o discurso jurídico de expressões como cidadania, 

democracia, acesso à justiça e ao devido processo legal e Estado de Direito, o que se observa 

cotidianamente é a negação à maioria dos indivíduos de exercer dignamente os “seus direitos”. 

Não faltam intelectuais e políticos que consideram o desenvolvimento da democracia burguesa 

(declarada “universal”) e a democratização do Estado como uma via para a superação do 

capitalismo e construção do socialismo. No extremo, uma parte considerável da esquerda se 

rendeu ao projeto de crítica e luta contra o Estado neoliberal (não contra o capitalismo e a 

exploração do homem pelo homem), com a tarefa de reconvertê-lo em Estado de Bem-Estar 
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 social. No cerne dessa perspectiva, encontra-se a tese de que é possível, via Estado burguês, 

criar as condições para uma “sociedade mais justa” sem, necessariamente, como defendiam 

Marx e Engels, transformar revolucionariamente a sociedade atual.   

Não obstante, por mais boa vontade que muitos aplicadores do direito, em sentido amplo, 

possam manifestar de dar uma conotação social e democrática à sua atividade, e de crer que o 

direito possa ser uma ponte para o exercício da “cidadania”, e, do aprofundamento desta para 

uma “sociedade mais humana”, um sentimento de não concretude do discurso jurídico e 

adaptação às necessidades do capitalismo paira no ar. Mesmo sem terem uma pretensão clara e 

consciente, muitos colaboram dia a dia com essa grande organização jurídica, econômica e 

social do capital.  

Não à toa, dizíamos na primeira edição, a ordem jurídica do capitalismo necessita de um 

corpo de ideias que a justifique teoricamente e de pessoas dispostas a desenvolver uma 

multiplicidade de técnicas para movimentar os processos, os institutos, os princípios, as regras, 

enfim para garantir que os conflitos sejam direcionados para a seara dos tribunais, freando as 

possibilidades de transformação das relações sociais existentes. Portanto, o direito remete às 

concepções de mundo, de sociedade, de regulação das relações entre os homens. É neste 

sentido que esta pesquisa pretende situar o direito, em sua relação dialética com as principais 

concepções socioeconômicas, como tem ajudado a sedimentar, formalizar e institucionalizar as 

condições econômicas e políticas para a hegemonia dos interesses do capital. 

O marxismo revolucionário precisa tomar o devido cuidado para não cair no reformismo 

(que transforma a reforma, as reivindicações parciais e o direitos sociais num fim em si mesmos) 

ou no esquerdismo (negação da necessidade de defender as reivindicações e direitos 

conquistados pela luta dos trabalhadores com um discurso abstrato de socialismo). O método 

correto consiste em fazer uma ponte entre a luta pelas reivindicações parciais e imediatas com a 

luta pela superação do capitalismo, isto é, pelo socialismo, como via para o comunismo (a 

sociedade sem classes sociais). Não há como desenvolver a consciência de classe do 

proletariado sem partir das lutas concretas. O reformismo reduz a luta à defesa de reformas, de 

reivindicações rebaixadas. Para os marxistas, a luta por reformas, por reivindicações e direitos 

(que correspondam às necessidades reais das massas), por meio da luta de classes, é parte (e 

não fim em si mesmo) da luta revolucionária pela superação da sociedade de classes.   

No fundamental, as análises empreendidas neste livro procuram analisar as condições 

materiais da conformação atual do direito burguês, sua relação com as transformações 

socioeconômicas e como a ordem jurídica (as instituições e a ideologia jurídicas) comparece 

para justificar, sedimentar e regular as novas condições e necessidades colocadas pela 

sociedade capitalista. Pois, não temos como transformar a realidade social, econômica, política e 
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 jurídica, sem a conhecermos. Afinal de contas, como assevera Marx, em sua obra O 18 de 

Brumário de Luís Bonaparte (de 1852), os homens fazem a sua história, mas em determinadas 

condições históricas, que temos o dever de compreender.  

Não poderia deixar de agradecer aos membros do Laboratório de Estudos e Pesquisas 

Marxistas (LeMarx), coordenado pela Professora Sandra M. M. Siqueira, pelos momentos de 

discussão da teoria marxista e das ações junto aos movimentos sociais, no quadro histórico, em 

que, contraditoriamente, convivemos com uma crise estrutural do capital, com consequências 

drásticas para a humanidade, e as formas mais idealizadas de justificação da impotência 

humana. Agradecer também aos companheiros de militância socialista, com os quais temos 

aprendido o verdadeiro sentido da nossa vida.  

 

Salvador-BA, março de 2015. 

Francisco Pereira 
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 PREFÁCIO DA 3ª EDIÇÃO 

 

 O LEMARX coloca à disposição do leitor uma nova edição eletrônica do livro A Miséria do 

Direito: ordem jurídica, dominação e pensamento crítico do professor de Direito e colaborador do 

grupo, Francisco Pereira. A primeira edição deste livro foi publicada em 2003, como fruto de uma 

dissertação de Mestrado apresentada pelo autor na pós-graduação da Faculdade de Direito da 

Universidade Federal do Ceará (UFC). 

 O livro trata das relações entre o Direito e as condições socioeconômicas da sociedade 

capitalista, em suas fases de desenvolvimento, desde o capitalismo liberal-concorrencial do 

século XIX à etapa imperialista, em que dominam os monopólios, o capital financeiro e as 

potências econômicas. 

 O referencial teórico-metodológico da obra é o marxismo e o método da dialética 

materialista. O pensamento de Marx e Engels e dos teóricos marxistas posteriores permeiam 

toda a discussão em torno das relações e influências recíprocas entre o direito e as condições 

econômico-sociais da sociedade burguesa. 

 Como tal, o livro também é uma crítica do pensamento e das práticas do liberalismo, do 

keynesianismo e do atual neoliberalismo. No último capítulo, procuramos analisar as 

transformações ocorridas na economia mundial e na vida social que afetaram profundamente as 

conquistas e direitos sociais obtidos pelos trabalhadores ao longo dos últimos 150 anos. 

 O neoliberalismo não é só uma ideologia, mas um arsenal de políticas econômicas da 

classe dominante no sentido de aplicar por meio do aparelho do Estado um conjunto de medidas 

contra a organização sindical e política dos trabalhadores e seus direitos sociais, reconhecidos 

na legislação e nas Constituições, no contexto da crise estrutural, histórica, do modo de 

produção capitalista. O Direito burguês, nesse contexto, comparece como uma ferramenta da 

classe dominante e do seu Estado para a opressão da classe trabalhadora e dos setores mais 

explorados e oprimidos da sociedade capitalista, em todos os continentes. 

 A nova edição da obra procura atualizar os dados e acontecimentos históricos ocorridos 

desde a publicação da primeira edição em 2003. Nos últimos 16 anos, o Brasil atravessou dois 

governos do Partido dos Trabalhadores (PT), Lula e Dilma Rousseff, de 2003 a 2016, que 

culminaram com o Impeachment de Dilma (2016), a sua substituição por Michel Temer (MDB) e 

a eleição de Jair Bolsonaro (PSL), em 2018. Procuramos completar a análise do livro com 

elementos relevantes desse período. Se esta obra contribuir para a compreensão da realidade 

do direito e do capitalismo, terá cumprido o seu objetivo. 

  Salvador-BA, julho de 2019. 

 Comissão Editorial do LEMARX    
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INTRODUÇÃO 
 

Esse livro é quase na íntegra a publicação de uma dissertação defendida junto ao Mestrado 

em Direito da Universidade Federal do Ceará, intitulada Capitalismo e Direito: uma abordagem 

sobre o novo liberalismo econômico e suas implicações no campo sócio-jurídico. A pesquisa 

resultou de uma reflexão crítica da ordem jurídica do capitalismo, iniciada há algum tempo na 

graduação, quando o autor principiou um estudo sobre o pensamento jurídico crítico, avançando 

passo a passo, a partir da experiência da militância estudantil, para a concepção marxista do 

direito, na forma tomada pelas análises de vários pensadores marxistas ao longo do século XX.1  

O propósito original deste texto era investigar as transformações econômico-sociais na 

sociedade capitalista, de meados da década de 1970 à atualidade, e seus reflexos no âmbito 

jurídico, particularmente os retrocessos (restrições e destruição) e obstáculos à concretização 

dos direitos sociais e o reforço, em todas as direções, dos interesses econômicos do capital, 

através dos instrumentos jurídicos correspondentes (direito de propriedade, livre iniciativa) em 

nosso país, bem como as lacunas entre previsão legal e realidade concreta, tendo em vista as 

opções que a Constituição Federal de 1988 assentou nessa área. No fundo, trata-se da relação 

entre direito, como ordem jurídica e expressão teórica dominantes, e o nível socioeconômico, 

com suas mais variadas concepções teóricas conflitantes, desde o liberalismo até a crítica 

marxista.  

Frente à articulação entre direito e relações socioeconômicas não restavam dúvidas quanto 

à justeza da Concepção Materialista da História, sintetizada por Marx no Prefácio à obra 

Contribuição à crítica da economia política, de 1859, de que a compreensão do direito burguês 

deve partir das condições materiais de existência dos homens, portanto, da análise da 

sociabilidade capitalista. Qualquer tentativa de contemporizar com propostas de análise da 

norma pela norma (normativismo, positivismo jurídico) ou por fundamentos idealistas 

(jusnaturalismo) constituiria, no fundo, um passo atrás nos avanços alcançados pela teoria 

marxista da história e das relações de produção burguesas. 

Nesse sentido, o aprofundamento dos estudos nos mostrou que o marxismo, como alicerce 

teórico-metodológico crítico e transformador, não havia esgotado sua capacidade de análise da 

sociedade contemporânea e, em particular, do fenômeno jurídico, como propugnaram até 

                                                        
1 Estudo que abrange não só as passagens sobre o direito e o pensamento jurídico do conjunto da obra de 
Marx e Engels, em consonância com o desenvolvimento de sua concepção materialista da história, mas também as 
tentativas de elaboração de uma teoria crítica do direito ao longo do século XX, particularmente as análises de 
teóricos como Pasukanis (1989), Stucka (1988, 2009), Edelman (1976), Miaille (1994), Stoyanovitch (1981), Cerroni 
(1975; 1976), Poulantzas (1978), Sarotte (1969), Naves (2000a, 200b), Arruda Jr. (2001), Campos (1990), Moreira 
(1978), Guastini (1980). Para outras análises também críticas do direito, podem consultar: Marques Neto (1982), 
Sousa Jr. (1984), Arruda Jr. (1989, 1993, 1997, 2001), Wolkmer (2001), Aguiar (1980, 1982, 1988), Azevedo (1989, 
1998), Coelho (1983, 1986), Faria (1984), Portanova (1992), Rocha (1995). 



 

 
 

 

11 

 recentemente ideólogos da classe dominante, nem muito menos, as expressões teóricas 

hegemônicas eram capazes de fornecer uma compreensão historicamente correta das relações 

jurídicas.  

Marx e Engels, com suas contribuições monumentais, plasmadas em obras como A 

situação da classe trabalhadora na Inglaterra (1845), A ideologia alemã (1845-46), A miséria da 

filosofia (1847), Manifesto Comunista (1848), Trabalho assalariado e capital (1849), As lutas de 

classes na França (1850), O 18 de Brumário de Luís Bonaparte (1852), Grundrisse (1857-58), 

Para a crítica da Economia Política (1859), Salário, Preço e Lucro (1867), O Capital (1867), 

Crítica ao programa de Gotha (1875), A origem da família, da propriedade privada e do Estado 

(1884), entre outras, têm, indubitavelmente, muito a dizer sobre a sociedade contemporânea e o 

campo jurídico.  

O livro foi publicado mais de uma década depois do colapso da União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (ex-URSS) e do Leste Europeu, cujo episódio mais difundido foi a queda 

do Muro de Berlim. Esses acontecimentos tiveram um impacto profundo nas esquerdas em todos 

os países e continentes, o que levaram muitos militantes e socialistas a abandonarem o 

marxismo e se refugiarem em outros referenciais teórico-políticos, muitas vezes, completamente 

avessos à luta de classes e ao socialismo. Além disso, o Estado, governos burgueses e a própria 

burguesia levaram a cabo nos países e internacionalmente uma campanha de ataques ao 

marxismo, apoiando-se frequentemente em ex-marxistas desiludidos, o confundido com a 

deformação estalinista presente na ex-URSS e com as análises mecânicas de seus 

representantes teóricos.  

Com a desagregação União Soviética e do Leste Europeu passou-se, então, a propagar 

que o marxismo teria definitivamente se tornado uma página virada da história da humanidade e 

que não teria mais sentido se defender tal teoria. O aprofundamento da crise estrutural do 

capitalismo e sua irrupção periódica demonstram exatamente o contrário. O marxismo está mais 

vivo do que nunca. 

Há, portanto, um amplo espaço para uma análise crítica das relações jurídicas e das ideias 

em voga, sem qualquer compromisso com processos de dominação ou de controle jurídicos, mas 

com o único e sincero objetivo de fomentar o debate aberto sobre as perspectivas 

predominantes, ao longo do desenvolvimento da ordem do capital, as possibilidades inauguradas 

pelo marxismo para a elaboração de uma teoria crítica do mundo jurídico, em seus vínculos com 

as condições materiais da vida social, e a aproximação a uma perspectiva transformadora das 

relações sociais. Com isso queremos afirmar, como ficará patente ao longo do livro, que a crítica 

é indispensável, mas não suficiente, do ponto de vista marxista. É necessário estreitar os laços 

entre uma análise crítica do direito e a práxis social de superação do capitalismo.  
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 A ordem jurídica vigente, nas condições socioeconômicas da sociedade burguesa, é uma 

ordem jurídica do capitalismo, portanto, o tecido social em que se assenta o pensamento, as 

normas e as instituições de direito é marcado por relações entre classes, tem como base a 

propriedade privada dos meios de produção, a exploração do trabalho assalariado e a 

apropriação privada das riquezas socialmente produzidas pelos trabalhadores. O vínculo entre o 

direito e as relações de produção não se dá de forma unilateral, nem mecânica, como veremos, 

mas por múltiplas mediações e de forma dialética. Não há, pois, no campo do marxismo, espaço 

para conciliação ou idealização com o direito vigente e a ideologia jurídica, como ocorreu com 

teorias críticas, que objetivavam o aperfeiçoamento da ordem jurídica burguesa como ponte para 

uma “sociedade mais humana” ou mesmo para o “socialismo”. Toda idealização do direito 

dominante é uma forma indireta de reforço do Estado, das instituições e do pensamento burguês.   

É o caso do chamado “socialismo jurídico” e das suas diversas expressões teórico-práticas 

que, no fundo, representam a defesa, na área do direito, da concepção política reformista, da 

ilusão de que é possível um direito justo nos marcos do domínio do capital. Trata-se, portanto, da 

visão idealizada de que, por meio da conquista progressiva de uma ordem jurídica justa, no 

interior do capitalismo, chegar-se-ia, sem traumas ou rupturas, a uma sociedade justa ou mesmo 

ao socialismo. Tudo isso, sem transformar profundamente as bases da ordem capitalista, qual 

seja a propriedade e a apropriação privadas dos meios de produção e da riqueza socialmente 

produzida. Como veremos, Engels criticou o “socialismo jurídico” em seu nascedouro, no final do 

século XIX e, em linhas gerais, sua crítica permanece atual.2 

A sociedade moderna, ao tornar-se ainda mais complexa, também desenvolveu de forma 

multifacetária e diversificada as relações jurídicas, numa cadeia complexa, com um corpo de 

especialistas, normas e instituições, responsáveis por pensar o direito em suas várias 

especialidades (direito penal, civil, administrativo, econômico, comercial, trabalhista, das relações 

de consumo, internacional etc.) e construir procedimentos e técnicas processuais e 

extraprocessuais de resolução dos conflitos. Certamente, não há como compreender com 

profundidade esses traços do desenvolvimento marcante do direito sob o domínio do capital, sem 

o tratamento histórico (diferentemente dos positivistas e jusnaturalistas), essencialmente, em 

bases reais, ligado às condições em que se organiza a sociedade, marcada por contradições, 

lutas e interesses.     

Quando iniciamos a investigação, através da assimilação crítica das ideias e relações 

jurídicas, a pesquisa se confrontou com uma questão crucial: o direito burguês passava por 

modificações, que refletiam as transformações gerais ocorridas na política, na economia e no 

                                                        
2 Especialmente no livro de Engels e Kautsky (1991) e Naves (2000). O primeiro é uma fonte segura de crítica 
do idealismo jurídico no campo da teoria socialista; o segundo, por sintetizar as principais críticas marxistas às 
teorias idealistas e positivistas. 
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 social, no plano mundial, sob inspiração da ideia da inexorabilidade do processo econômico 

em curso, protagonizado pelo “novo” liberalismo econômico (ou neoliberalismo), perspectiva 

teórica dominante que contribuía para o aprofundamento do fosso entre a legislação sobre a 

condição do trabalhador e a realidade social, cotidianamente vivenciada pelas camadas mais 

afetadas pelas atuais políticas econômicas.  

Uma vez mais, sentimos que a explicação para a conformação atual da ordem e das ideias 

jurídicas estava na relação entre direito e o processo socioeconômico, cujas modificações e 

necessidades, impunham reformas no ordenamento jurídico, a fim de adequá-lo às exigências da 

reprodução do capital, nas condições de crise estrutural do capitalismo. A pesquisa findou se 

constituindo em momento de reflexão crítica da ordem jurídica existente. Ao mesmo tempo, 

ressoam da investigação elementos para uma crítica de ideias cristalizadas na teoria geral do 

direito. 

Há que se fazer algumas observações iniciais para afastar controvérsias em torno da 

utilização, no corpo do trabalho, da expressão “novo liberalismo econômico” ou neoliberalismo. 

Esta expressão carrega em si uma inconsistência semântica e histórica:  

1) porque as teses centrais do neoliberalismo não são tão novas como supõem alguns. Em 

verdade, representam uma tentativa de revitalização, no plano atual, das práticas econômico-

financeiras liberalizantes e das ideias do liberalismo, fundadas nas análises de autores como 

Adam Smith e John Locke, em torno da justificação da propriedade privada, da superioridade e 

perenidade do capitalismo;  

2) pois o velho liberalismo econômico do século XIX supunha um capitalismo baseado na 

livre concorrência e na competição entre capitalistas individuais, realidade que já sofreu 

mutações pelo desenvolvimento posterior do modo de produção capitalista, que deu lugar ao 

advento da fase monopolista da produção; a concorrência acirrada, a constante absorção de 

novas tecnologias e formas de organização do trabalho, enfim, os processos de acumulação de 

capitais em mãos de poucos capitalistas lograram formar organizações tendentes cada vez mais 

ao monopólio;  

3) porque o velho liberalismo baseava-se supostamente na autonomia da vontade e na 

igualdade das partes na relação contratual, célula jurídica da atividade econômica, princípios 

negados efetivamente pela realidade econômica do capitalismo, particularmente nas relações 

entre capital e trabalho. O uso da expressão novo liberalismo econômico se dá apenas para 

preservar a denominação veiculada pela obra dos seus defensores, entre os quais, Milton 

Friedman (1980), que usou reiteradamente a expressão em seus escritos, inclusive assim 

intitulando um de seus livros, Liberdade de escolher: o novo liberalismo econômico. 

Esclarecida essa questão, pode-se perceber que, na dimensão propriamente jurídica, essas 
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 modificações, que se constituem, em seu conjunto, uma resposta de um ponto de vista 

capitalista à crise econômico-social, manifestam-se da seguinte forma:  

a) um movimento ideológico de desregulação (princípio formal liberal da autonomia da 

vontade) e flexibilização (atingindo, inclusive, a Constituição) de direitos sociais, conquistas 

históricas e demais obstáculos jurídicos à prevalência mais completa do interesse econômico;  

b) atrelamento do campo social do direito à regulamentação futura, a depender da 

correlação de força política, o que reflete indiretamente a pouca ou nenhuma importância da 

esfera social (condições de vida e trabalho) para a vertente neoliberal, como de resto para a 

classe dominante.  

Evidentemente, a destruição e flexibilização de direitos requerem uma atuação legislativa, 

constitucional ou infraconstitucional, e, mesmo, de uma readaptação gradativa da superestrutura 

jurídica (inclusive das posições de magistrados, tribunais e sua expressão jurisprudencial), tendo 

como foco novas acomodações exigidas pelo capital em crise estrutural. Quanto mais a crise se 

expressa nas periódicas e cada vez mais profundas conturbações econômico-financeiras, 

aprofundando os elementos da crise estrutural do capitalismo, como a que estamos vivenciando, 

desde a sua eclosão e 2007-2008 até o presente, maiores as pressões para que sejam 

modificadas as normas jurídicas e criados os instrumentos aptos à retomada da acumulação 

capitalista em condições mais plausíveis para o capital.  

A partir dessa análise, tomou-se então consciência da importância adquirida pelo tema, 

particularmente quando inserido no campo das transformações sociais. Nesse sentido, o 

neoliberalismo é a tentativa de vivificar, no plano da especulação filosófica e da prática 

econômico-social, as teorias do liberalismo clássico, dentro do contexto histórico atual e de forma 

destrutiva para os trabalhadores em geral, o que levam os neoliberais a fazer uma crítica do 

chamado Estado de bem-estar social capitalista do pós-guerra e à sua matriz teórica keynesiana, 

cujas ideias e práticas socioeconômicas baseavam-se nas concepções de John Maynard 

Keynes, sintetizadas na sua obra mais importante a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da 

Moeda (The General Theory), e dos seus discípulos, os keynesianos.  

Com a crise estrutural do capital, iniciada por volta de meados dos anos 1970, as políticas 

keynesianas, em geral identificadas com as políticas de bem-estar social e de intervenção estatal 

nos processos econômicos, vigentes particularmente nos EUA e Europa, entraram em franco 

declínio, sob intensa crítica dos adeptos do neoliberalismo. Seguindo a matriz liberal do século 

XIX, a reedição das ideias liberais trouxe consigo a defesa da abstenção do Estado no que se 

refere à intervenção nas forças econômicas e nas relações de trabalho, bem como se apresenta 

avessa à atuação estatal, que tenha como desiderato minimizar os problemas sociais, no sentido 

dado pelos keynesianos. 
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 Na verdade, como se verá, o discurso neoliberal de não intervenção do Estado no 

domínio econômico e nas relações entre capital e trabalho não tem qualquer fundamento na 

etapa atual do capitalismo e nem nas etapas anteriores, tal como o liberalismo sempre 

propugnou. A economia de mercado nunca necessitou tanto da presença do Estado como no 

contexto atual, não exatamente gerindo ramos de atividades econômicas, muitas vezes 

conjunturalmente desinteressante para o capital, mas no salvamento do capital em crise, com 

isenção, subsídios, proteção, na instituição de barreiras alfandegárias, na reserva de mercados, 

enfim, no controle das tendências contestatórias dos movimentos sociais e da efevercência da 

luta de classes contra os pilares da ordem sócio-jurídica vigente. É o que ocorre atualmente com 

o advento de mais uma crise econômico-financeira, em que o Estado socorre os capitalistas em 

estado de falência ou semifalência. 

Assim sendo, o neoliberalismo teorizado por Friedrich von Hayek em O caminho da 

servidão e Os fundamentos da liberdade (1946, 1983), Milton Friedman, em Capitalismo e 

liberdade e Liberdade de escolher: o novo liberalismo econômico (1980, 1985), dentre outros, 

cria as condições teóricas e práticas favoráveis ao capital e, tomando conta das políticas 

econômicas de governos, aceleraram a crise do modelo welfare state, configuração do Estado 

burguês, com todas as implicações no campo jurídico.  

Em lugar da regulação econômico-social, a desregulamentação e flexibilização; em vez da 

tendência à constitucionalização dos direitos sociais, a defesa de um processo de reversão 

constitucional ou desconstitucionalização das conquistas sociais e demais obstáculos às 

pretensões economicistas. É o prelúdio da reformulação superestrutural do Estado capitalista, 

para compatibilizar as instituições e o direito à dinâmica do capital, em sua crise estrutural. 

No momento, é possível precisar com extrema segurança os efeitos danosos do ímpeto 

neoliberal, mas não até quando resistirá, pois ainda há muito da instância jurídica a ser removido 

(estruturas criadas pelo welfare state), sendo que várias das reformas institucionais realizadas 

pululam as arestas sociais do constitucionalismo moderno, como uma águia que se prepara para 

dominar a sua presa. Significa dizer que o processo de flexibilização dos direitos sociais e da 

legislação sobre o trabalho está apenas iniciando. Há uma pugna em curso, que se refletirá 

diretamente no ordenamento jurídico erguido no período anterior. As reformas trabalhista, 

sindical e educacional, bem como o processo de privatização em curso são produtos, com as 

necessárias mediações, da crise mais aguda do sistema do capital, cujas graves consequências 

danosas recaem sobre a classe operária e demais setores população explorada, como os 

camponeses e os setores médios arruinados.   

Procurou-se utilizar, ao longo da análise teórica e das experiências, o método dialético, no 

sentido de que a investigação do direito se dá no contexto do desenvolvimento histórico e, 
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 sempre, em relação com a realidade concreta em constante mudança, numa tentativa de 

compreensão crítica do fenômeno jurídico, no seio da sociedade capitalista, na busca de 

elementos para a discussão do caráter “mediador” da exploração do homem pelo homem 

protagonizado pelo direito, o que constitui o búsilis, sua miséria propriamente dita. A pesquisa, 

pois, contextualizando historicamente o direito e as ideias jurídicas, nada mais faz que tornar 

patente a recíproca e indissociável relação entre o jurídico e as relações materiais de existência, 

como Marx o fez.     

O trabalho encontra-se dividido em quatro partes, cada qual abordando um aspecto da 

questão. O Capítulo I da investigação compõe-se de três pontos, que cuidam, respectivamente, 

de uma reflexão sobre o direito na ordem capitalista, da importância do marxismo como 

referencial teórico e do conflito de perspectivas no campo jurídico. Essa primeira parte objetiva 

propor elementos iniciais para problematizarmos os referenciais tradicionais dominantes no 

campo jurídico, em particular o Positivismo Jurídico e o Jusnaturalismo, e introduzir o leitor na 

abordagem marxista, que, de resto, perpassa toda a análise.  

No Capítulo II, faz-se uma análise de três perspectivas teóricas consideradas fundamentais 

para a compreensão da teoria do neoliberalismo e de nossa época, quais sejam: o liberalismo 

clássico, o marxismo e a perspectiva keynesiana. Para tanto, analisam-se também as 

repercussões dessas posições teóricas no nível jurídico. O Capítulo III procura dimensionar o 

sentido e a relevância do welfare state, como manifestação do Estado burguês, os aspectos 

sociais do direito e o chamado “bem-estar da sociedade”, ao tempo em que se pesquisa a 

constitucionalização dos direitos sociais no Brasil, ou seja, a incorporação à Constituição de 

regras sobre a economia de mercado e as condições sociais de exploração da força de trabalho. 

Evidenciam-se, também, os limites históricos do período em que se aplicaram políticas de bem-

estar e as finalidades a que se destinavam em última instância.   

Por último, o Capítulo IV trata das ideias propriamente ditas do neoliberalismo, a partir de 

contribuições de outros autores e das razões dos próprios idealizadores desse modelo político e 

econômico, confrontando-as com a realidade concreta das políticas econômico-jurídicas 

neoliberais. Dessa forma, falar-se-á das transformações contemporâneas, da crise do “modelo 

social” (na verdade, como veremos, a crise do capitalismo) criado pelo pós-guerra, dos efeitos do 

ideal e da prática econômica liberal no campo da legislação sobre a condição social do 

trabalhador, no que se refere à flexibilização, à informalização, tendo em vista identificar as 

principais mudanças propostas pelas ideias neoliberais, e a forma, por vezes cruel e sutil, como 

essas posições se institucionalizam.   

No quadro exposto, é oportuna a indagação de Fábio K. Comparato, em tom de desabafo: 

“quantos professores de direito, hoje no Brasil, terão a coragem de protestar de público contra o 
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 esvaziamento da Constituição de 1988?” (1999, p.23). O desabafo do reconhecido professor 

de direito expressa o modo como a Constituição vem sendo adaptada, pelas reformas, às 

exigências mais vorazes do capital. Nesse sentido, no esforço de análise do tema proposto, está 

em jogo a desmistificação da ideologia preterida pelos teóricos da legitimação do neoliberalismo, 

mas não apenas isso, constitui também uma busca de crítica social, de reelaboração de certas 

posições jurídico-políticas, de crítica das ideias dominantes no campo do direito.  

O problema básico é a relação entre as condições materiais de existência, os referenciais 

socioeconômicos e o campo jurídico, principalmente quanto à dimensão mais crítica e 

problemática da atualidade de desapego às conquistas sociais, patrocinada teórica e 

praticamente pelo neoliberalismo, procurando identificar as acomodações e mudanças do mundo 

jurídico às necessidades do capital. Saber quais as transformações operadas na forma de 

Estado do pós-guerra, das políticas sociais implementadas, para, a seguir, avaliar-se como essas 

políticas, designadas em seu conjunto como neoliberalismo, afetaram a legislação sobre a 

condição social do trabalhador, eis a questão essencial, que perpassa e expressa a relação entre 

o jurídico e as condições econômico-sociais.  

Nesse processo de análise, discorrer-se-á sobre os principais referenciais 

socioeconômicos, observando a emergência e crise dos direitos sociais em condições de 

hegemonia das ideias neoliberais, além de problematizar a concepção de Estado e de economia, 

que esteve na base de afirmação teórica dessa legislação sobre a condição social do trabalhador 

na sociedade capitalista, portanto trata-se de uma crítica à visão dominante de direito e sua 

relação com o contexto socioeconômico. 

Para tanto, pretende-se destacar a importância fundamental dos movimentos sociais como 

fator de mudanças, suas potencialidades, os obstáculos interpostos pelo modelo corporativista 

de organização sindical, que historicamente se forjou em nosso país, a sujeitar os sindicatos e 

associações ao controle estatal. As teorias do direito, geralmente, relegam os movimentos 

sociais à condição secundária dentro da realidade sócio-jurídica. Realçam a atividade da 

estrutura judiciária e das instituições jurídicas como campo de concreção de direitos, por meio da 

atividade interpretativa e operacional de magistrados, procuradores, advogados e tribunais. Toda 

a dinâmica do direito leva a crer, não obstante, que a maior efetivação e o avanço de conquistas 

sociais se concretizam, de forma complexa e contraditória, sofrendo as determinações da luta de 

classes.  

A emergência dos direitos sociais está indissoluvelmente ligada ao surgimento, organização 

e reforço dos movimentos sociais na defesa de melhores condições de vida e trabalho, o que 

significa, em última instância, a limitação da sanha mais aguda do capital. Mas, ao se 

institucionalizarem, as reivindicações operárias, absorvidas e legalizadas pelo sistema jurídico 
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 burguês, sofreram, ao mesmo tempo, as limitações próprias do horizonte estreito da 

sociedade burguesa. Por isso, nossa tese de que a ordem jurídica do capital, em determinadas 

condições históricas, reconhece e limita os direitos sociais, criando mecanismos para que esses 

direitos se ajustem às necessidades da classe dominante. Nossa pesquisa aponta para a 

perspectiva de que os movimentos sociais devem defender intransigentemente suas conquistas 

e avançar, cada vez mais, na defesa de suas reivindicações.  

Significa dizer: sem torná-los fim em si mesmo, mas parte da luta em defesa das 

reivindicações dos trabalhadores, por meio da luta de classes, a conquista de direitos sociais, 

dentro da ordem jurídica do capital, não pode se constituir em limite para a luta dos 

trabalhadores, nem o objetivo final dos movimentos sociais, o que significaria um apego à 

cidadania nos limites do capital. Por isso, coloca-se a necessidade de vincular a defesa dos 

direitos sociais e demais reivindicações dos movimentos sociais à busca de uma sociedade não 

mais estruturada na exploração do homem pelo homem. É que a conquista e ampliação de 

direitos, ainda que seja um avanço, não elimina as bases da exploração do capital sobre o 

trabalho, que permanecem seguras na Constituição, nas leis, nas instituições e na ideologia 

jurídicas. Dessa forma, a defesa pelos movimentos sociais de conquistas e direitos ganha um 

novo sentido ao se constituir parte de um projeto mais geral pela emancipação de toda forma de 

opressão. 

No último Capítulo, debater-se-á o resgate da perspectiva marxista de análise do direito 

como crítica social, consequência, aliás, da manutenção da base do capitalismo e do incremento 

da miséria e da exploração em todo o globo. Neste ponto, o presente trabalho se distancia da 

tendência dominante na teoria social, política, econômica e jurídica, que, de todas as formas 

ideológicas e discursivas, procura negligenciar a importância e a contribuição teórica central do 

marxismo para as lutas atuais, tentando inventar a roda, ao invés de compreender as raízes da 

opressão, às quais estão submetidos os trabalhadores e demais explorados.  

No processo atual de esgotamento das potencialidades teóricas e práticas do 

neoliberalismo, no campo político e social, e de perspectivas de legitimação teórica da ordem 

capitalista (como o pós-modernismo), por conta da própria crise do capital, realça-se o debate 

em torno das perspectivas da sociedade e, portanto, do direito e da imprescindibilidade de nos 

debruçarmos nas contribuições decisivas de Marx. É notória a negligência de setores da 

academia, particularmente nos cursos jurídicos, em relação ao pensamento marxista. São vários 

os motivos, como analisaremos no decorrer do trabalho, em especial, o caráter radicalmente 

crítico das ideias marxistas (no sentido de ir à raiz dos problemas) e seu compromisso histórico 

com a luta pela emancipação de toda forma de exploração. Esperamos contribuir humildemente 

para o debate. Se isso ocorrer, o texto terá cumprido o seu objetivo. 
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 CAPÍTULO I 
DIREITO E PENSAMENTO CRÍTICO 

[a construção da crítica social] 
 

Os filósofos só interpretaram o mundo de diferentes 
maneiras; do que se trata é de transformá-lo (Marx, Teses sobre Feuerbach). 

 

1.1. Tecendo o fio 
 

O direito, como concepção teórica mais ou menos sistematizada, ordem ou instituições 

jurídicas está envolto em uma crise sem precedentes. Sua relação intrínseca com a ordem do 

capital, marcada pela exploração do homem pelo homem e pelos métodos mais sofisticados de 

alienação humana, torna-o um mecanismo indispensável na manutenção das atuais formas de 

organização econômica, social e política. Por mais que se procure timbrar o discurso jurídico com 

expressões como cidadania, democracia, acesso à justiça e ao devido processo legal e Estado 

de Direito, o que se observa, cotidianamente, é a profunda e indisfarçável negação do exercício 

digno dos seus direitos mais elementares à maioria dos indivíduos, à classe operária e demais 

explorados. 

Por mais boa vontade que muitos aplicadores do direito, em sentido amplo, possam 

manifestar, de dar uma conotação social e democrática à sua atividade, e de crer que o direito 

possa ser uma ponte para o exercício da cidadania e da dignidade humana, um sentimento de 

não concretude do discurso jurídico e de adaptação às necessidades do capitalismo paira no ar, 

particularmente no contexto da crise estrutural do capitalismo. Mesmo sem terem uma pretensão 

clara e consciente, muitos colaboram dia a dia com essa grande organização jurídica, econômica 

e social do capital. 

A ordem jurídica do capitalismo necessita de um corpo de ideias que a justifique 

teoricamente e de pessoas aptas a desenvolver uma multiplicidade de técnicas para movimentar 

os processos, institutos, princípios, regras, enfim, para garantir que os conflitos sejam 

direcionados para a seara dos tribunais, não desbordando para a luta de classes aberta e 

profunda, condicionando-os aos estreitos horizontes da sociedade burguesa, freando, 

temporariamente, as possibilidades de transformação das relações sociais existentes. 

No atual contexto de crise econômico-financeira, que expressa uma crise do capital, de 

fundo estrutural3, explodem as contradições da sociedade burguesa, com consequências 

                                                        
3        A crise atual, que aprofunda os elementos da crise estrutural do capitalismo, explodiu entre 2007 e 2008 no 
setor da construção civil e imobiliário norte-americano, espalhando-se rapidamente para o sistema bancário e de 
crédito do país, que se encontra profundamente interligado ao sistema de crédito e bancário mundial. Não é casual 
que a crise atingisse a Europa e demais continentes do globo. O Estado e governos, em todos os países, por meio 
dos bancos centrais e dos organismos internacionais (Fundo Monetário Internacional – FMI, Organização Mundial do 
Comércio – OMC, entre outros), tentam debelar os efeitos desastrosos da crise (falência e semifalência de empresas 
e bancos, desemprego, ou seja, destruição de forças produtivas em massa) e proteger os interesses dos grandes 
capitalistas e financistas, injetando recursos, estatizando bancos. Por outro lado, o mesmo Estado e governos 
burgueses agem no sentido de impor aos trabalhadores reformas antipopulares, as chamadas medidas de 
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 marcantes nas relações econômicas, políticas, sociais e jurídicas. Como deixaremos claro no 

último capítulo, o capital, em sua crise estrutural, vem, desde a década de 1970, criando as 

condições para a retomada da acumulação capitalista em novo patamar, vez que o equilíbrio 

garantido pelos acordos e a retomada do crescimento econômico do pós-guerra, em meio ao 

processo de destruição em grande escala de forças produtivas (meios de produção e força de 

trabalho) por meio do fechamento de empresas e do desemprego, entrou em franca decadência. 

Não respondem mais aos anseios do capital, nem às tendências de sua crise.      

Essas transformações se expressam no campo do direito sob a forma da flexibilização das 

relações entre capital e trabalho, de mecanismos de liberalização da movimentação de capitais, 

das reformas da legislação constitucional e infraconstitucional, para adaptá-las aos novos 

ditames socioeconômicos, enfim, das decisões crescentes dos tribunais no sentido de aprofundar 

o processo de flexibilização e desregulação social. Ao mesmo tempo em que é impelido a 

mudanças para conformar-se aos interesses gerais da classe dominante, o direito age 

reciprocamente sobre a estrutura econômico-social para organizar, sedimentar e regular essas 

relações. 

Portanto, o direito remete às concepções de mundo, de sociedade e de regulação das 

relações entre os homens, em sociedades marcadas por conflitos em torno das condições 

materiais de existência. É neste sentido que esta pesquisa pretende situar o direito, em sua 

relação dialética com as principais concepções socioeconômicas, analisando como o campo 

jurídico tem ajudado a sedimentar, formalizar e institucionalizar as condições econômicas e 

políticas para a hegemonia dos interesses do capital.  

Considerando a crítica de Marx, o presente trabalho tem como propósito esboçar elementos 

sobre a relação intrínseca do direito com a ordem do capital, não só por sua natureza mediadora 

dos processos sociais, econômicos e políticos, cumprindo uma determinada função social, mas 

por se constituir em horizonte a ser ultrapassado, teórica e praticamente, no processo de 

emancipação dos explorados.  

Quando iniciamos nosso estudo, pretendíamos analisar especificamente as consequências 

marcantes das ideias e das políticas neoliberais no campo do direito, em seu aspecto de 

                                                                                                                                                                                                      

austeridade, limitando ou simplesmente extinguindo direitos e conquistas sociais, arrancadas há décadas pelos 
explorados no campo das relações trabalhistas e da previdência social. O Brasil tem sido atingido gravemente pelos 
efeitos da crise mundial, com grandes repercussões na vida da classe operária e demais explorados. Estamos em 
2019 e não há perspectivas de que a crise do capitalismo venha a retroceder, abrindo uma nova etapa de 
crescimento econômico internacional. Na verdade, apenas se aprofundam os elementos da crise histórica, estrutural, 
da ordem do capital. Sobre as crises do capitalismo, ver Marx (1987, 2006, 2002), Lênin (2005), Trotsky (2008), 
Mandel (1985), Coggiola (2002) e Lessa (2007). Sobre a precarização das condições de trabalho, o incremento da 
informalidade e desemprego, ver os livros de Antunes (2000, 2001), Petras (1999a, 1999b, 2001), Netto e Braz 
(2006), Marcelino (2004), França (2007), Pinto (2007), Navarro (2006), Nogueira (2006), Linhart (2007), Organista 
(2006), Gounet (1999), Davis (2006), Salama (2002), Silver (2005) e Rosso (2008). Quanto às repercussões no 
campo do direito: Arruda Jr. (1993), Azevedo (1999), Comparato (1999), Faria (1996, 1999), Grau (1995, 2000), 
Maciel (1998).    
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 ordenamento jurídico dominante e em seus contornos ideológicos. Entretanto, fomos 

obrigados a discorrer sobre o nascimento e evolução das principais ideias de dois referenciais 

econômico-sociais, quais sejam, o liberalismo e o marxismo, a fim de poder situar historicamente 

as determinações desse “novo liberalismo econômico”, que se fez dominante na teoria e prática 

institucional. Nesse ponto, a problemática tem singular importância na atualidade, não só por se 

tratar de questão teórica de enorme transcendência para a realidade social, e, portanto, jurídica, 

mas por estar ligada, também, ao direito historicamente existente, como processo de regulação 

das relações sociais indispensáveis à organização da sociedade capitalista.  

Em que sentido as vertentes teóricas contemporâneas, em particular as tendências de 

pensamento a serem analisadas, relacionam-se de forma contundente com fenômeno jurídico? A 

resposta preliminar para essa questão está nas mudanças operadas no plano internacional e 

nacional, as quais têm provocado profundas mutações no ordenamento jurídico e nas 

concepções reinantes do direito, principalmente nas posições teóricas que pretendem 

transformar o fenômeno jurídico numa realidade estanque e afastada de outras dimensões da 

vida social, como a economia e a política. Procura-se, no decorrer do trabalho, criticar essas 

perspectivas jurídicas que desejam construir uma ciência do direito a partir de seu isolamento 

artificial em relação aos demais níveis da vida social, ou mediante artifícios teóricos sofisticados, 

que no fundo são modelos de justificação velada ou aberta da dominação do capital sobre o 

trabalho.  

Na essência da presente compreensão do direito, como realização de homens concretos e 

reais, envoltos em relações sociais de produção, profundamente relacionado aos fatos 

fundamentais da sociedade, estão o referencial teórico com o qual se trabalha no decorrer da 

exposição e também a convivência com a realidade social e jurídica do país. Há autores que se 

esforçam em analisar o direito relegando sua relação crucial com outros setores da vida social 

(economia, política etc.), construindo esquemas que, se sobrevivem do ponto de vista da lógica 

formal, desmancham-se frente a uma crítica rigorosa e científica do fenômeno jurídico.  

Nesse aspecto, o marxismo diverge plenamente das teorias dominantes do direito. Para o 

marxismo, o estudo do direito deve ser realizado no contexto histórico em que se originou e 

desenvolveu-se, contexto, aliás, imprescindível para uma compreensão científica do direito. Por 

outro lado, para as teorias dominantes, sejam normativistas ou jusnaturalistas, das quais o 

exemplo mais importante é o positivismo de Hans Kelsen, a compreensão do direito deve se 

ancorar ora em procedimentos lógico-formais, ora em pressupostos idealistas e fora da história 

dos homens. Para eles, portanto, a explicação do direito deve-se dar a partir do próprio direito, 

seja pela relação das normas entre si, hierarquizadas (normativistas), ou no direito supra-

histórico, que deve servir de modelo ao direito historicamente positivado.   
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 A predominância de ideias economicistas na realidade atual (por ironia da história, entre 

autores claramente defensores da economia capitalista, os mesmos que outrora acusavam Marx 

de realçar em sua abordagem o fator econômico), tanto na visão política estatal quanto nas 

diretrizes jurídicas, demonstra, sobretudo, quão íntima é a relação entre direito e os demais 

níveis da sociedade, e como o pensamento econômico vem influenciando as ações 

governamentais na escolha dos meios a serem aplicados na ordenação da economia, na 

apropriação privada e na distribuição dos bens produzidos socialmente, apesar de se pretender, 

em teoria do direito, preterir essa relação, numa atitude subjetivista. Tanto que muitas das 

revisões operadas no nível propriamente constitucional, e do ordenamento jurídico estatal, 

procuram institucionalizar os processos econômicos em curso e seus desdobramentos sociais.4 

O direito mantém, portanto, um vínculo intrínseco com os processos econômico-sociais. 

Não se trata de uma mera relação gnosiológica, relativa ao conhecimento jurídico que, com 

certeza, deve levar em consideração as complexas interações do mundo jurídico com a 

organização social, mas de uma relação real, concreta e histórica. Marx expõe de maneira clara 

uma síntese de sua Concepção Materialista da História5, fundamentando os vínculos entre as 

condições econômico-sociais e as relações jurídicas. Continua Marx,  

 
na produção social da prórpia existência, os homens entram em relações determinadas, 
necessárias, independentes de sua vontade; essas relações de produção correspondem a um grau 
determinado de desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. A totalidade dessas relações 
de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma 
superestrutura jurídica e política e à qual correspondem formas sociais determinadas de 
consciência. O modo de produção da vida material condiciona o processo de vida social, polít ica e 
intelectual. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser; ao contrário, é o ser social 
que determina sua consciência (...) do mesmo modo que não se julga o indivíduo pela idéia que de 
si mesmo diz, tampouco se pode julgar uma tal época de transformações pela consciência que ela 
tem de si mesma. É preciso, ao contrário, explicar essa consciência pelas contradições da vida 
material, pelo conflito que existe entre as forças produtivas sociais e as relações de produção  
(1982, p.46).  
 

                                                        
4 Para se ter uma ideia a que ponto chegou a teoria na atualidade, em particular a chamada Ciência 
Econômica, Fusfeld alerta para o fato de que os economistas – nem todos, diga-se, tornaram-se “os sumos 
sacerdotes de um mundo de dinheiro, riqueza e aspirações por bens materiais. Como os escolásticos da Idade 
Média, eles definiram, para um mundo laico, as relações interpessoais, as relações entre os indivíduos e a natureza 
e aquelas entre as pessoas e a sociedade. Suas teorias, em geral herméticas e altamente complexas, foram 
popularizadas de modo a serem adotadas pelas nações. Embora essas teorias frequentemente tenham sido criadas 
no ambiente relativamente resguardado das universidades, alguns economistas de destaque ocuparam, nos últimos 
anos, posições de primeiros-ministros em países como Inglaterra, França, Itália e Grécia e também o cargo de 
secretário-geral da ONU. Seria difícil apontar outra disciplina que tenha exercido tanta influência no mundo moderno” 
(2001, p.03). Que diriam os incontáveis operadores de direito, sociólogos etc., que, na sociedade burguesa, 
cumprem um papel de verdadeiros ideólogos do capitalismo contemporâneo?  
5  Sobre a Concepção Materialista da História, além das obras de Marx e Engels, tais como a Ideologia Alemã, 
o Prefácio à Para a crítica da economia políticas, Miséria da Filosofia, Manifesto Comunista, O Capital, Ludwig 
Feuerbach e o Fim da Filosofia Clássica Alemã, Do socialismo utópico ao socialismo científico, Anti-Dühring e 
Dialética da Natureza, nas quais fundaram e desenvolveram a nova concepção de história e de sociedade, ver 
também: Riazanov (1984), Mehring (1976, 1977), Mandel (1968, 1978, 2001), Bottigelli (1974), Naves (2000), Netto 
e Braz (2006), Lessa e Tonet (2007). São valiosas também as obras de Lênin (1979, 1982, 2011), Plekhanov (1980), 
Bukharin (s/d). 
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 Nesse trecho, fica evidente a recíproca influência entre a ordem econômico-social da 

sociedade capitalista e a superestrutura jurídico-política (o direito enquanto realidade concreta, 

como relações jurídicas, enfim, as técnicas, procedimentos e as instituições que movimentam o 

direito), bem como as formas de consciências correspondentes (inclusive o pensamento jurídico), 

sendo que o modo de produção das condições materiais de existência joga um papel 

determinante em última instância. Não se trata de uma determinação unilateral e mecânica, mas 

eminentemente dialética. Daí a imprescindibilidade, para compreendermos o fenômeno jurídico, 

da apropriação das relações sociais de produção, da forma como a ordem do capital se 

desenvolve e se reproduz.  

O direito, como um dos fenômenos sociais, só pode ser apreendido, em sua plenitude e 

complexidade, contextualizado nas relações de produção capitalistas.6 Engels esclarece a 

concepção materialista da história numa carta a Carta a Joseph Bloch, datada de 21 de setembro 

de 1890, advertindo que,  

 

Segundo a concepção materialista da história, o elemento determinante da história é, em última 
instância, a produção e a reprodução da vida real. Nem Marx, nem eu dissemos outra coisa a não 
ser isto. Portanto, se alguém distorce esta afirmação para dizer que o elemento econômico é o 
único determinante, transforma-a numa frase sem sentido, abstrata e absurda. A situação 
econômica é a base, mas os diversos elementos da superestrutura – as formas políticas da luta de 
classes e seus resultados, a saber, as constituições estabelecidas uma vez ganha a batalha pela 
classe vitoriosa; as formas jurídicas e mesmo os reflexos de todas essas lutas reais no cérebro dos 
participantes, as teorias políticas, jurídicas, filosóficas, as concepções religiosas e seu 
desenvolvimento ulterior em sistemas dogmáticos – exercem igualmente sua ação sobre o curso 
das lutas históricas e, em muitos casos, determinam de maneira preponderante sua forma. Há ação 
e reação de todos esses fatores, no seio das quais o movimento econômico acaba por se impor 
como uma necessidade através da infinita multidão de acidentes (ou seja, de coisas e 
acontecimentos cujo vínculo interno é tão tênue ou tão difícil de demonstrar que podemos 
considerá-lo como inexistente e negligenciá-lo). Se assim não fosse, a aplicação da teoria a 
qualquer período histórico determinado seria, creio, mais fácil do que a resolução de uma simples 
equação de primeiro grau (1977, p. 34). 
   

Essas influências recíprocas entre as relações socioeconômicas e o direito são uma das 

justificativas do caráter autônomo relativo (mas não absoluto!) da ordem jurídica frente aos 

demais níveis da vida social (a produção das condições de existência, por meio do trabalho 

humano, a estrutura de classes sociais e as instituições jurídico-políticas), uma relação que é 

dialética e eivada de conflitos determinantes na sociedade.7 Parte-se da compreensão, no 

presente trabalho, de que o direito é um fenômeno social e histórico, que se liga tanto às 

                                                        
6 Sobre a relação entre direito e as condições socioeconômicas da sociedade capitalista, analisar as obra de 
Pasukanis (1989), Stucka (1988, 2009), Edelman (1976), Miaille (1994) e Stoyanovitch (1981). Entre esses juristas, 
há consenso quanto à necessidade de se analisar o direito no contexto das relações de produção capitalistas, em 
oposição às teorias que tentam de todas as formas sacrificar o caráter histórico do direito, fundando-o em ideias 
abstratas de justiça, espírito ou razão, dissociadas da realidade concreta do mundo dos homens. 
7 Por isso, na avaliação de Faria, as mutações ocorridas nos sistemas normativos e nas concepções reinantes 
de direito “são produto de conflito hegemônico entre grupos e classes que procuram adaptar os mecanismos 
institucionais de controle, direção, regulação e arbitragem a seus fins, impondo, mantendo e assegurando um 
padrão específico de relações sociais” (1988, p.13). 
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 condições materiais da existência humana, no caso atual, à sociedade capitalista, quanto à 

dimensão propriamente subjetiva, no sentido de modo de pensar, refletir, interpretar a realidade, 

e de traduzi-la por meio de teorias, concepções de mundo dos grupos sociais, das classes e 

formas de dominação por meio de instituições jurídico-políticas. Isso porque os grupos humanos 

não se limitam a produzir apenas a sua vida material, mas, no bojo desse processo, elaboram 

ideias e representações que se vinculam à realidade social na qual interagem.8  

As ideias jurídicas, por várias mediações, estão vinculadas às classes sociais em pugna e 

às formas de dominação por meio de instituições jurídicas. Isso porque os homens, no processo 

de produção de sua vida material, elaboram ideias e representações que se vinculam à realidade 

na qual interagem. Essa realidade social não é senão a da sociedade burguesa, que se 

desenvolve e se torna mais complexa a partir das relações sociais de produção capitalistas. 

Assim, o objetivo prático fundamental, mas não exclusivo, da instância jurídica é, na visão de 

Pasukanis, o de dar garantias 

 

à marcha, mais ou menos livre, da produção e da reprodução social que, na sociedade de produção 
mercantil, se operam formalmente através de vários contratos jurídicos privados. Não se pode 
atingir este objetivo buscando unicamente o auxílio de formas de consciência, isto é, através de 
momentos puramente subjetivos: é necessário, então, recorrer a critérios precisos, a leis e a 
rigorosas interpretações de leis, a uma casuística, a tribunais e à execução coativa das decisões 
judiciais (1989, p. 08-09).   

 

As transformações operadas ultimamente no campo do direito para conformá-lo às 

exigências do capital, em crise estrutural, repõem novamente a necessidade de compreender a 

relação entre as condições materiais de existência, em suas contradições e mudanças, e as 

relações jurídicas da sociedade burguesa. A chamada reestruturação produtiva, a ideologia da 

globalização, as novas formas de exploração do trabalho pelo capital, enfim, a concorrência 

acirrada dos grandes conglomerados econômicos pelos mercados existentes requer uma análise 

consistente, levando em conta os conhecimentos historicamente produzidos. 

A propósito, há 160 anos, Marx e Engels descreveram o movimento histórico do sistema 

capitalista, em documento que causou assombro à sociedade burguesa, intitulado O manifesto 

comunista, editado em 1848, às vésperas dos conturbados acontecimentos revolucionários da 

Europa. Nele, os dois autores, com a atualidade que lhes é peculiar, afirmam: 

 

                                                        
8 Do ponto de vista do marxismo, não há dúvida de que o vínculo entre as ideias e as condições sociais é um 
ponto fundamental, para se compreender qualquer concepção de mundo. Para o marxismo a análise crítica da 
sociedade e, neste âmbito, do direito, em suas raízes mais concretas com o modo de vida social, pode contribuir 
decisivamente para a transformação da situação objetiva em que se vive, desde que a teoria se converta em força 
viva. Neste sentido, a teoria, para Marx, tem a incumbência de desvelar o real. Mas não só isso: a teoria pode 
cumprir um importante papel como força material, capaz de transformar, pelas mãos e cabeças de homens, a 
realidade. É o que expõe Marx, em sua XI Tese sobre Feuerbach: “Os filósofos apenas interpretaram o mundo de 
diferentes maneiras; porém, o que importa é transformá-lo” (2009, p.103). 
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 Impelida pela necessidade de mercados sempre novos, seguem Marx e Engels, a burguesia 
invade todo o globo terrestre. Necessita estabelecer-se em toda parte, explorar em toda parte, criar 
vínculos em toda parte. Pela exploração do mercado mundial, a burguesia imprime um caráter 
cosmopolita à produção e ao consumo em todos os países (...). No lugar do antigo isolamento de 
regiões e nações auto-suficientes, desenvolvem-se um intercâmbio universal e uma universal 
interdependência das nações (1998, p. 43). 
 
O capitalismo livre-concorrencial, à época do liberalismo econômico do século XIX, como 

um sistema de relações sociais de produção, necessitava de uma organização mais ou menos 

racional, que se faria possível por meio de um arcabouço jurídico a lhe dar segurança e 

estabilidade imprescindíveis à reprodução socioeconômica. Para tanto, as teorias políticas, 

econômicas e jurídicas do liberalismo cumpriram a função de base ideológica do capitalismo em 

sua fase de sedimentação, sua teoria fundante.  

Para tanto, o Estado, governos e os próprios capitalistas encontraram na obra dos 

principais expoentes do pensamento burguês, em todas as suas matizes, como Locke, 

Enciclopedistas, Jusnaturalistas, Adam Smith, David Ricardo), os conceitos econômicos, políticos 

e jurídicos tais como mercado, contrato, valor, liberdade, autonomia da vontade, livre iniciativa 

etc., que vão ganhando contornos definidos, numa síntese teórica, a partir de uma perspectiva de 

justificação racional das novas relações de produção, baseadas na propriedade e apropriação 

privadas dos produtos do trabalho humano.  

O direito, no contexto do século XIX, cumpre um papel singular de asseguramento da 

ordem burguesa em processo de sedimentação, após o processo revolucionário que garantiu a 

vitória da burguesia na Europa. Com o conjunto da organização social, econômica e política, o 

direito evolui para condicionamentos técnicos cada vez mais sofisticados, com todo um 

amálgama de produção teórica a sistematizar, fundamentar e justificá-la como necessária, 

natural e indispensável à vida social, mesmo que esta vida se desenvolva em relações 

societárias de exploração do homem pelo homem, situação das mais indignas e miseráveis. O 

direito sacramentaliza, cristaliza e “eterniza” (ideologicamente) as relações sociais dominantes, 

como se fossem algo fora da história. Quanto ao papel de mediação da exploração do homem 

pelo homem cumprido pelo direito nesse período acordam diferentes teorias sociais, mesmo que, 

daí retirarem conclusões absolutamente opostas.  

O marxismo analisou com profundidade e em várias dimensões a estrutura do capitalismo 

liberal-concorrencial e tirou daí a conclusão de que ele não correspondia às expectativas 

históricas de realização das potencialidades humanas, nem de um projeto de emancipação 

plena. Ao contrário, representava a aniquilação das condições para o desenvolvimento dessas 

potencialidades, produzindo, de um lado, a miséria de amplas camadas da população e, de 

outro, a concentração da riqueza nas mãos de uma minoria.  

Outras doutrinas, como o chamado “liberalismo social” e, mesmo, o keynesianismo 
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 reconheceram as deficiências e lacunas do liberalismo, concluindo, diversamente da teoria de 

Marx, que era possível solucionar os problemas mais graves, de caráter estrutural, na direção de 

um capitalismo regulado, em que se garantissem ao mesmo tempo direitos sociais e a 

propriedade privada. Este debate conflituoso permeia a evolução das ideias, como bem 

demonstra Fusfeld: 

 
As ideias apresentadas por Adam Smith no século XVIII constituíram um desses sistemas, e a teoria 
dos mercados desenvolvida por ele e por seus seguidores representou o primeiro conjunto difundido 
de princípios teóricos da Ciência Econômica moderna. Desafiado por Marx e outros teóricos em 
meados do século XIX, este sistema “clássico” e sua ideologia de laissez-faire foram remodelados 
no último quartel do século, criando uma nova ortodoxia que prevaleceria até os anos 1930, quando 
John Maynard Keynes, praticamente sozinho, construiu a moderna teoria de determinação da renda 
nacional e justificou políticas de intervenção do Estado na economia (2001, p.05). 

 
Enquanto os defensores do capitalismo, como forma societária, tentavam demonstrar seu 

caráter perene e natural, como se fosse uma sociabilidade profundamente estável, solidamente 

constituída, sob bases permanentes e inafastáveis, supostamente correspondente à natureza 

egoísta dos homens, a economia de mercado, cada vez mais, desenvolveu-se através de crises 

cíclicas. Estas retornavam mais intensas e profundas, de modo que, mesmo com toda a 

segurança e racionalidade impostas pelo Estado e pela normatização das relações 

socioeconômicas, não seria possível, sem uma luta mordaz, superar momentaneamente as 

crises do processo produtivo. 

Coube ao marxismo expor teoricamente as condições de emergência e desenvolvimento do 

capitalismo e as possibilidades abertas pelo desenvolvimento das forças produtivas materiais 

para a construção de uma sociedade em bases completamente diferentes. A crítica marxista 

denunciou as relações de exploração a qual os trabalhadores eram submetidos pelo capital e 

contribui decisivamente para a organização política da classe operária no século XIX e XX.9  

Ao contrário dos teóricos do capital, que, de forma consciente ou inconsciente, contribuem 

para a legitimação e manutenção das relações de domínio capitalista, o marxismo constitui sua 

antípoda, na medida em que expressa uma crítica sistemática, profunda e radical da ordem do 

capital. Portanto, pode servir de ferramenta teórica e política da classe trabalhadora na luta por 

sua emancipação da sociedade capitalista e das formas assalariadas de exploração, abrindo um 

novo capítulo na história da humanidade, no sentido da construção de uma sociedade socialista, 

sem explorados e explorados. 

Para tanto, é preciso a partir desse momento analisar as contribuições do marxismo para a 

compreensão da sociedade atual.  

                                                        
9  Veremos mais adiante as contribuições marxistas no século XX para a compreensão das transformações 
operadas no capitalismo do final do século XIX às primeiras décadas do século XX, que abriram a fase do 
capitalismo de monopólios, o Imperialismo, que Lênin (2005) caracterizou a fase última, de decomposição da 
sociedade capitalista, uma fase de guerras, revoluções e contrarrevoluções. 
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1.2.Referencial teórico 

 
1.2.1.Nas trilhas de Karl Marx 

 
Quando se fala de conhecimento, Marx é talvez um dos autores mais férteis na elaboração 

teórica. Marx foi um pensador em constante ebulição e transformação. O pensar em Marx é algo 

dialético, na medida em que não se petrificou, acompanhando a trajetória da história e suas 

mutações ao longo de sua vida.10 É verdade, porém, que assistimos, hodiernamente, uma 

tentativa de decretação de seu anacronismo, de sua superação frente às transformações que 

ocorreram ao longo do século XX.  

Daí alguns filósofos, sociólogos, economistas e juristas inferirem, apressadamente, que a 

luta de classes e a possibilidade histórica de superação do sistema econômico vigente entraram 

em franca decadência, relegando para os anais da história as aquisições de Marx e Engels para 

a teoria social. E apesar disso, a realidade social, política e econômica tem rebaixado a níveis 

insuportáveis, de forma monumental, as condições de vida da classe operária e demais 

explorados da sociedade, submetidos às maiores privações que a história já registrou.  

Marx começa a produzir num ambiente inspirado pelo Iluminismo e pelas ideias 

democrático-burguesas, que se propagavam da França para o restante dos países do Ocidente. 

Em sua primeira obra, precisamente a tese de doutoramento intitulada a Diferença da Filosofia 

da Natureza em Demócrito e Epicuro, concluída em 1841, sente-se a profunda influência da 

filosofia idealista de Hegel e das ideias liberais. As transformações liberais burguesas 

começavam a se sedimentar na Alemanha, vindas da Inglaterra e França, onde há tempo se 

debatiam com os resquícios do ancien régime.  

Na França, havia ocorrido uma revolução democrático-burguesa e a classe 

economicamente dominante lutava para manter o poderio político conquistado pelas armas. É 

certo que a reação por parte da aristocracia feudal e da Igreja era constante e, volta e meia, seus 

partidários ameaçavam retornar ao poder e reconstituir as bases políticas do anterior sistema, 

baseado nos privilégios da nobreza e regimes monárquicos. Mas o capitalismo estava se 

consolidando, particularmente com o processo da Revolução Industrial, para reagir às incursões 

da nobreza, tanto que, depois de 1848, não havia na Europa mais campo intelectual e prático 

para a constituição de ideologias feudais, apenas as lembranças continuavam presentes. Abria-

se, com os processos revolucionários da Europa de 1848, uma nova etapa de desenvolvimento 

econômico capitalista. 

                                                        
10  Sobre o método dialético materialista de Marx e Engels, além das obras dos próprios fundadores do 
marxismo, ver: Lênin (1979, 1982, 2011), Trotsky (1981, 2008), Mandel (1968, 1978, 2001), Lefebvre (1975), Netto e 
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 O absolutismo na Alemanha, ainda profundamente dividida em numerosas províncias, 

das quais a mais importante era a Prússia, lutava para se manter no poder, utilizando todos os 

artifícios teóricos e práticos para obstar os setores mais esclarecidos, principalmente os jovens 

intelectuais influenciados pelo racionalismo da Revolução Francesa e defensores da 

modernização do Estado, em harmonia com as novas relações de produção capitalistas em 

desenvolvimento na Europa. Hegel foi, por assim dizer, o exemplo claro da pressão, a qual os 

intelectuais estavam submetidos.  

O pensamento hegeliano reflete as contradições e a luta de classes naquele país: entre a 

continuidade e a ruptura histórica, entre o passado e o futuro, entre as velhas instituições e as 

novas. Hegel é até mais diligente e teoriza uma espécie de híbrido político que mantém traços do 

antigo sistema – a monarquia – com novas configurações liberais – o constitucionalismo liberal: a 

monarquia constitucional. Com essa posição teórica, Hegel agradava evidentemente a “gregos e 

troianos”, criando uma confusão entre os jovens discípulos, que ora se apegavam às suas 

inovadoras ideias, ora o aproximavam da reação. 

No texto A Ideologia Alemã, Marx e Engels sintetizaram a influência das ideias de Hegel à 

época e as discussões que se travavam no seio da jovem intelectualidade hegeliana: 

 
Mesmo em seus mais recentes esforços, a crítica alemã não deixou o terreno da filosofia. Longe de 
examinar suas bases filosóficas gerais, todas as questões, sem exceção, que ela formulou para si 
brotaram do solo de um sistema filosófico determinado, o sistema hegeliano. Não só em suas 
respostas, mas também nas próprias questões, havia uma mistificação. Essa dependência de Hegel 
é a razão pela qual não encontraremos um só crítico moderno que tenha sequer tentado fazer uma 
crítica de conjunto ao sistema hegeliano, embora cada um jure ter ultrapassado Hegel. A polêmica 
que travam contra Hegel e entre si mesmos limita-se ao seguinte: cada um isola um aspecto do 
sistema hegeliano e o faz voltar-se ao mesmo tempo contra todo o sistema e contra os aspectos 
isolados pelos outros (1998, p.7). 

 
É nesse ambiente histórico de influência democrático-liberal, que Marx principia sua 

trajetória intelectual. Inicialmente, com profundos traços hegelianos, expressos nas categorias e 

no método de análise. Depois sob a influência do materialismo humanista de Ludwig Feuerbach, 

teórico que deu, em A Essência do Cristianismo, uma abordagem própria à categoria de 

alienação, instituindo um materialismo antropológico, em contraposição ao idealismo de Hegel. A 

crítica dos Jovens Hegelianos de esquerda (Bruno e Edgar Bauer, Max Stirner etc.), dos quais 

Marx fez parte, direcionava-se à religião. Era através da crítica à religião e ao pensamento 

teológico da Igreja, que, indiretamente, procurava-se atingir o Estado e o governo absolutista, 

além dos privilégios sociais, econômicos e políticos do clero e da nobreza. A obra Vida de Jesus, 

de David Friedrich Strauss, representa bem essa linha de crítica filosófica. 

                                                                                                                                                                                                      
Braz (2006), Lessa e Tonet (2007). Consultar de um ponto de vista crítico os seguintes autores: Kosik (1969), Kopnin 
(1978), Cheptulin (1982), Thalheimer (1934) e Politzer (2007).  
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 Marx, numa leitura singular do pensamento de Hegel, enfatizou o método dialético de 

pensamento, como instrumento de análise da realidade e do movimento e conexões das 

relações histórico-sociais. Em Hegel, o trabalho de resgate da dialética se dá a partir de sua 

sistematização e problematização consciente, com um toque de sua arguta criatividade 

intelectual. A dialética hegeliana colocou o germe de uma nova visão da história e das relações 

entre os homens na sociedade e significou um avanço para a elaboração filosófica, ao buscar 

assimilar as coisas e fenômenos históricos em sua constante e ininterrupta movimentação, 

transformações e contradições, sem os preconceitos metafísicos de sua época. Entretanto, o 

pensamento de Hegel era marcado pela contradição e, em determinados pontos, convergia para 

a legitimação das ideias racionalistas na Alemanha, e, em outros, era usado para justificar a 

dominação política, principalmente quanto à questão do Estado, que, para ele, era a encarnação 

do espírito absoluto. 

Engels destacou que a obra de Hegel dava margem para que nela  

 
se abrigassem as mais diversas ideias partidárias práticas. E na Alemanha teórica daquela época 
duas coisas, sobretudo, revestiam-se de caráter prático: a religião e a política. Quem fizesse finca-
pé no sistema de Hegel podia ser bastante conservador em qualquer desses domínios; aquele que 
considerasse essencial o método dialético podia figurar, tanto no plano religioso como no político, 
na oposição extrema. No conjunto, Hegel parecia pessoalmente inclinar-se mais para o lado 
conservador, apesar das explosões de cólera revolucionária bastante frequentes em sua obra. Não 
sem razão, seu sistema lhe havia custado um “mais duro trabalho mental” que seu método. A cisão 
da escola hegeliana foi tornando-se, no fim da década de 30, cada vez mais patente. A ala 
esquerda, os chamados jovens hegelianos, abandonava pouco a pouco, na luta contra os ortodoxos 
pietistas e os reacionários feudais, aquela atitude filosófico-distinta de retraimento diante das 
questões candentes da atualidade, que valera até então às suas doutrinas a tolerância e inclusive a 
proteção do Estado (In: Marx e Engels,1975b, p.86). 
  

O pensamento de Hegel era marcado, também, pela excessiva especulação e abstração, a 

ponto de dar vida à ideia, ao espírito, como algo que se desenvolve alheio à realidade concreta. 

A realidade mesma (Estado, por exemplo) passa a ser obra do espírito e seara da razão. Em 

Hegel, o método toma um caráter especulativo, na medida em que sua filosofia consiste no 

desenvolvimento da esfera idealista da filosofia clássica alemã, sendo o espírito o centro do 

pensamento hegeliano. Essa construção extremamente complexa, que retira da ideia o real e o 

faz manifestação do espírito, de certa forma, dificulta a compreensão das relações sociais, 

políticas e econômicas, ainda que realce o movimento das coisas e exponha as contradições que 

o pensamento carrega.  

Engels sintetizou a revolucionária dialética hegeliana como  

 
o autodesenvolvimento do conceito. O conceito absoluto não somente existe desde toda a 
eternidade – sem que saibamos onde – mas, além disso, é a verdadeira alma viva de todo o mundo 
existente. Ele se desenvolve até chegar a ser o que é, através de todas as etapas preliminares que 
são longamente estudadas na “Lógica” e que estão contidas nele; em seguida, se “exterioriza” ao 
converter-se na natureza, onde, sem a consciência de si mesmo, disfarçado de necessidade 
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 natural, passa por um novo desenvolvimento até que, finalmente, recupera no homem a 
consciência de si mesmo. Na história, essa consciência volta a elaborar-se, partindo de seu estado 
tosco e primitivo, até que afinal o conceito absoluto recupera, novamente, personalidade integral na 
filosofia hegeliana (Idem, p.104).  
 

Marx, com extrema sensibilidade, percebeu as nuances que o pensamento de seu mestre 

carregava, e ao longo de sua juventude vai se deslocando a pouco e pouco da defesa 

intransigente do idealismo hegeliano, para sua crítica mais profunda. É possível vislumbrar a 

influência das categorias hegelianas nas primeiras obras de Marx. Posteriormente, o autor vai se 

desvencilhando do mestre para construir sua teoria social e filosófica (materialismo histórico), 

dando um novo impulso ao conhecimento científico-filosófico da sociedade, com toda a sua 

complexidade. Nunca relegou, porém, a decisiva influência de Hegel no desenvolvimento de seu 

pensamento.  

Marx situou a filosofia dialética no seu verdadeiro lugar: a terra, as relações concretas entre 

os homens. Não admite que o real seja explicado pelo espírito, pela ideia, por um ser imaginário, 

por algo acima da capacidade cognoscitiva do homem, enfim, pela entidade divina, como o fazia 

a teologia e, como continuava a fazer, de outras formas, o idealismo, apesar de não o confessar 

diretamente. O mundo da natureza e da sociedade é permissível explicar-se por si mesmo, sem 

recorrer-se a qualquer outra entidade sem base histórica real. 

A chave do entendimento do homem, das relações sociais, do papel das classes sociais e 

das contradições políticas e econômicas está na análise da forma de organização social e 

econômica e não no geist, como pretendia Hegel. Por seu caráter profundamente idealista, o 

pensamento hegeliano se tornou frágil frente as críticas reacionárias, que nada mais queriam que 

ofuscar o que o pensamento de Hegel tinha de mais autêntico e revolucionário, qual seja, a 

dialética. Marx situa suas relações com Hegel, em O Capital, da seguinte forma: 

 
Critiquei a dialética hegeliana, no que ela tem de mistificação, há quase 30 anos, quando estava em 
plena moda. Ao tempo em que elaborava o primeiro volume de O Capital, era costume dos 
epígonos impertinentes, arrogantes e medíocres que pontificavam nos meios cultos alemães, 
comprazerem-se em tratar Hegel tal e qual o bravo Moses Mendellssohn, contemporâneo de 
Lessing, tratava Spinoza, isto é, como um ‘cão morto’. Confessei-me, então, abertamente discípulo 
daquele grande pensador e, no capítulo sobre a teoria do valor, joguei, várias vezes, com seus 
modos de expressão peculiares. A mistificação por que passa a dialética nas mãos de Hegel não o 
impediu de ser o primeiro a apresentar suas formas gerais de movimento, de maneira ampla e 
consciente. Em Hegel, a dialética está de cabeça para baixo. É necessário pô-la de cabeça para 
cima, a fim de descobrir a substância racional dentro do invólucro místico (2002, p.28-29).  
 

O importante é saber como Marx e Engels superaram o idealismo e avançaram em direção 

à concepção materialista de mundo, a partir da qual conceberam a Concepção Materialista da 
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 História, de base dialética.11 Após uma trajetória acadêmica, Marx se dedicou ao jornalismo, 

como colaborador, depois redator, do jornal A Gazeta Renana (Rheinische Zeitung), de 1842 a 

1843, de caráter democrático-liberal. Nesse período, o jovem alemão tomou contato com 

questões concretas da vida política de seu país e das atividades do governo, da forma como as 

pessoas mais simples eram tratadas pelo Estado. O tratamento de questões sociais abriu 

perspectivas de estudo para Marx, na medida em que passou a perceber quão idealista e 

desprovida de base histórica real era a filosofia especulativa, e como estava verdadeiramente 

distante de um compromisso social pela emancipação humana total.  

É interessante a observação de Gorender: 

 

Em 1843, após numerosos atritos com a censura, a Gazeta Renana teve a circulação proibida. No 
entretempo, seu redator-chefe passou por um curso prático de política. Defrontou-se com o Estado 
no cotidiano de sua ação perante a sociedade e tomou conhecimento de fatos demonstrativos da 
íntima relação ente economia, direito e política. Impressionou-se, por exemplo, que a livre coleta de 
lenha pelos camponeses nos antigos bosques comunais, segundo a lei consuetudinária feudal, se 
convertesse em crime de furto pela nova legislação inspirada no princípio burguês da propriedade 
privada, sob a proteção dos agentes do Estado (1998, p.10). 
 

Nessa fase, Marx, manejando ainda os conceitos assimilados do hegelianismo, esboça uma 

crítica aos debates e leis aprovadas pela Dieta renana (parlamento), que atacavam a vida e 

costumes tradicionais de camponeses. Também se manifesta contra as medidas do governo e 

do parlamento no sentido de aumentar a censura contra a liberdade de imprensa. Na Gazeta 

Renana, foram publicados textos chaves na compreensão da trajetória teórico-política de Marx, 

como O Manifesto Filosófico da Escola Histórica do Direito, Debates acerca da Lei sobre o Furto 

de Madeira e Sobre a Liberdade de Imprensa. Marx, no texto Sobre a Liberdade de Imprensa, 

contrapõe sempre um direito justo (costumes dos camponeses, o direito à liberdade de imprensa) 

ao direito injusto (do Estado e do governo). 

Obrigado a abandonar a Gazeta Renana, em razão da censura e da perseguição 

governamental, Marx retomou, em meados de 1843, o estudo crítico das obras de Hegel, do qual 

resulta os chamados Manuscritos de Kreuznach, publicados apenas no século XX, na extinta 

União Soviética, sob o título de Crítica à Filosofia do Direito de Hegel. Nesse texto, Marx 

finalmente encontra o seu objeto de estudo, a sociedade, como a base de explicação das ideias 

existentes. Nesse período, estava sob a influência do materialismo humanista de Ludwig 

Feuerbach, autor de A essência do cristianismo. De qualquer maneira, Marx, aplicando o 

patamar de conhecimentos então conquistado, promoveu uma primeira crítica profunda do 

                                                        
11  Sobre a vida e a obra de Marx e Engels, são importantes as seguintes obras: Lênin (1979), Riazanov 
(1984a, 1984b), Mehring (1976), McLellan (1990), Mandel (1968, 1978, 2001), Löwy (2002), Bottigelli (1974), Naves 
(2000), Lapine (1983), Frederico (1995), Abendroth (1977). 
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 pensamento de Hegel e, por conseqüência, dos jovens hegelianos, invertendo, no sentido da 

filosofia materialista, a relação entre a vida social e a consciência social. 

O próprio Marx, no Prefácio à Crítica da economia política (de 1859) explicou essa questão: 

 
O primeiro trabalho que empreendi para resolver a dúvida que me assediava foi uma revisão 

crítica da filosofia do direito de Hegel, trabalho este cuja introdução apareceu nos Anais Franco-
Alemães (Deutsch-Französische Jahrbücher), editados em Paris em 1844. Minha investigação 
desembocou no seguinte resultado: relações jurídicas, tais como formas de Estado, não podem ser 
compreendidas nem a partir de si mesmas, nem a partir do assim chamado desenvolvimento geral 
do espírito humano, mas, pelo contrário, elas se enraízam nas relações materiais de vida, cuja 
totalidade foi resumida por Hegel sob o nome de “sociedade civil” (bürgeliche Gesellschaft), 
segundo os ingleses e franceses do século XVIII; mas que a anatomia da sociedade burguesa 
(bürgeliche Gesellschaft) deve ser procurada na Economia Política (1982, p. 24-25).  
 

No final de 1843 e início de 1844, Marx estava em Paris, com o objetivo de fundar uma 

revista teórica intitulada Anais franco-alemães, juntamente com Arnold Ruge, momento em que 

toma contato com correntes de pensamento, antes fora de seu horizonte intelectual, quais sejam, 

os teóricos socialistas franceses e alemães. Em Paris, Marx conheceu Proudhon, um dos mais 

importantes socialistas franceses. Algum tempo depois, encontrava-se envolto às correntes 

socialistas que expunham, ainda que de forma um tanto utópica,12 as contradições do 

capitalismo e buscavam opções de organização social. Por caminhos diferentes, Marx e Engels 

chegaram a conclusões muito próximas.  

Nos Anais franco-alemães, Marx publicou A questão judaica e Introdução à crítica da 

filosofia do direito de Hegel, em que, avançando na sua crítica ao pensamento hegeliano, 

colocava claramente a necessidade das ideias se tornarem força material. Para ele, 

 
Assim como a filosofia encontra as armas materiais no proletariado, assim o proletariado tem 

as suas armas intelectuais na filosofia. (...) A filosofia é a cabeça desta emancipação e o 
proletariado é o seu coração. A filosofia não pode realizar-se sem a suprasunção do proletariado, o 
proletariado não pode supra-sumir-se sem a realização da filosofia. (...) a teoria converte-se em 
força material quando penetra nas massas. A teoria é capaz de se apossar da massas ao 
demonstrar-se ad hominem, e demonstrar-se ad hominem logo que se torna radical. Ser radical é 
aguarrar as coisas pela raiz. Mas, para o homem, a raiz é o próprio homem (2005, p. 156). 
 

                                                        
12  Chamavam-se socialistas utópicos porque os seus representantes formulavam projetos de sociedades 
futuras a serem concretizadas por meio de experiências localizadas ou recorrendo, inclusive, a apoio de bem 
intencionados elementos da nobreza  e da burguesia. Evidentemente, esses projetos não ameaçavam, nem 
arranhavam a estrutura da sociedade burguesa. Os socialistas utópicos tiveram uma intuição genial sobre as 
contradições e problemas sociais da sociedade burguesa. Entretanto, as suas teorias não conseguiam, como fez 
depois Marx e Engels, explicar o mecanismo da exploração capitalista do trabalho assalariado e a extração de mais-
valia, a fonte do lucro e da acumulação do capital. Também não consideravam a classe operária como uma classe 
verdadeiramente revolucionária, nem que a sua força social e seu papel nas relações de produção pudessem ser um 
fator importante na transformação da sociedade e na construção do socialismo. Os seus principais representantes 
no final do século XIX e primeiras décadas do século XX foram Sant-Simon, Charles Fourier, Étienne Cabet e Robert 
Owen. Apesar de mais desenvolvidos na década de 1840, inclusive quanto à inserção no movimento operário, 
alguns socialistas mantiveram certos aspectos utópicos em suas elaborações como era o caso de Proudhon.  
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 Engels também publicou na mesma revista um texto intitulado Esboço de Crítica à 

Economia Política, que teve enorme influência sobre Marx. Ao longo do ano de 1844, Marx 

publicou ainda dois textos fundamentais, os Manuscritos Econômico-filosóficos e Glosas críticas 

marginais ao artigo “O rei da Prússia e a reforma social” de um prussiano. No final de 1844 e 

início de 1845, Engels finalizou e publicou o seu estudo sobre as condições de vida e trabalho do 

proletariado inglês, a partir do contato com os bairros populares no país da Revolução Industrial. 

O estudo foi intitulado A situação da classe trabalhadora na Inglaterra, que representou uma 

análise mais sistemática da sociedade burguesa, das suas contradições e das conseqüências na 

vida dos trabalhadores e de suas famílias.  

Em 1845, Marx e Engels publicaram a sua primeira obra conjunta, um texto de crítica aos 

jovens hegelianos chamado A Sagrada Família, defendendo a concepção materialista contra o 

idealismo filosófico. No mesmo ano, Marx escreveu um documento, publicado posteriormente por 

Engels, denominado Teses sobre Feuerbach, no qual sintetizou a sua concepção materialista e 

estabeleceu as diferenças em relação ao materialismo mecânico do século XVIII e das primeiras 

décadas do século XIX, inclusive o de Feuerbach. A nova concepção materialista rompia com a 

especulação e o caráter metafísico do materialismo anterior e se colocava claramente no campo 

da prática revolucionária.  

Mas é com A Ideologia Alemã (1845-46), que Marx e Engels promoveram uma crítica 

sistemática e profunda ao idealismo hegeliano e elaboraram os traços gerais de sua Concepção 

Materialista da História, por meio de uma análise dialética. A teoria deixa o pedestal da 

especulação idealista, que tentava enquadrar a realidade concreta nos esquemas filosóficos e 

passa a ter uma relação estreita com o real, com a complexa trama das relações econômico-

sociais. A Concepção Materialista da História 

 
Parte dos pressupostos reais e nem por um momento os abandona. Os seus pressupostos são os 
homens, não num qualquer isolamento e fixidez fantásticos, mas no seu processo, perceptível 
empiricamente, de desenvolvimento real e sob determinadas condições. Assim que esse processo 
de vida ativo é apresentado, a história deixa de ser uma coleção de fatos mortos – como é para os 
empiristas, eles próprios ainda abstratos -, ou uma ação imaginada de sujeitos imaginados, como 
para os idealistas (2009, p.32).  
 

O pensamento, as representações, as ideias devem partir da vida social, da forma como os 

homens produzem e organizam a vida material, das condições materiais de existência. 

Compreendendo a forma como a sociedade se organiza é possível entender as instituições 

jurídico-políticas (Estado, partidos, instituições) existentes em cada época e as formas de 

consciência social presentes (ciência, filosofia, arte, direito, entre outras). Nenhum pensador 

produz suas ideias isoladamente das condições histórico-sociais de sua época. Apesar de ter 

autonomia relativa, as instituições jurídico-políticas e as formas de pensamento encontram as 
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 suas raízes, os seus fundamentos na vida econômico-social, nas condições histórias de cada 

formação social. 

O trabalho, nessa concepção, é base da existência social, a atividade por meio da qual os 

homens, em seu intercâmbio com a natureza, produzem as condições materiais (econômico-

sociais) para garantir os bens de subsistência e de produção, necessários à vida em sociedade. 

Nas diversas formações econômico-sociais, o trabalho toma particularidades próprias de cada 

época histórica. Nas sociedades baseadas na propriedade privada dos meios de produção e na 

divisão de classes sociais, como é o caso da sociedade burguesa atual, o trabalho toma a 

característica de trabalho explorado. Na obra A Ideologia Alemã, a estrutura social e o próprio 

Estado, 

 
Decorrem constantemente do processo de vida de determinados indivíduos; mas desses indivíduos, 
não como eles poderão aparecer na sua própria representação ou na de outros, mas como eles são 
realmente, ou seja, como agem, como produzem material, realmente, como atual [tätig], portanto, 
em determinados limites, premissas e condições materiais que não dependem da sua vontade 
(Idem, p. 30). 

   

Nesse sentido, o Estado burguês expressa a organização política “que os burgueses se 

dão, tanto externa quanto internamente, para garantia mútua da sua propriedade e dos seus 

interesses”. Não casualmente, esse Estado,  

 
gradualmente, por meio dos impostos, foi adquirido pelos proprietários privados e, por meio das 
dívidas públicas, ficou completamente à mercê destes, e cuja existência, nas subidas e quedas dos 
papéis do Estado na Bolsa, ficou totalmente dependente do crédito comercial que os proprietários 
privados, os burgueses, lhe concedem (Idem, p. 111-112).  
 

Engels, em A origem da família, da propriedade privada e do Estado, publicado décadas 

depois, resumiu a posição marxista diante da origem e do caráter do Estado:  

 
O Estado não é pois,de modo algum, um poder que se impôs à sociedade de fora para dentro; 
tampouco é ‘a realização da ideia moral’, nem ‘a imageme a realidade da razão’, como afirma 
Hegel. É antes um produto da sociedade, quando esta chega a um determinado grau de 
desenvolvimento; é a confissão de que essa sociedade se enredou numa irremediável contradição 
com ela própria e está dividida por antagonismos irreconciliáveis que não consegue conjurar. Mas 
para que esses antagonismos, essas classes com interesses econõmicos colidentes não se 
devorem e não consumam a sociedade numa luta estéril, faz-se necessário um poder colocado 
aparentemente por cima da sociedade, chamado a amortecer o choque e a mantê-lo dentro dos 
limites da ‘ordem’. Este poder, nascido da sociedade, mas posto acima dela se distanciando cada 
vez mais, é o Estado (1991, p. 191). 

 

Formulada a nova concepção de história, sociedade e das relações entre os indivíduos (no 

caso das sociedades classistas, parte das classes sociais), era preciso aplicá-la à compreensão 

da sociedade burguesa e das suas contradições econômicas, sociais e políticas. Na Miséria da 
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 Filosofia (1847), Marx expõe o caráter histórico e transitório do capitalismo e das categorias 

da Economia Política burguesa. Para ele,  

 
Os mesmos homens que estabelecem as relações sociais de acordo com a sua produtividade 
material produzem também os princípios, as ideias, as categorias, de acordo com as suas relações 
sociais. Por isso, essas ideias, essas categorias, são tão pouco eternas como as relaçõe sociais 
que exprimem. São produtos históricos e transitórios (2003, p. 98). 
  

No Manifesto Comunista (1848), Marx e Engels analisaram as principais concepções de 

socialismo defendidas no seio do movimento operário e assentaram os princípios de sua visão 

de mundo e da transformação da ordem do capital pela revolução proletária, bem como as 

tendências do desenvolvimento das relações capitalistas, em intensa internacionalização. 

Demonstraram que o desenvolvimento do capitalismo aprofunda as suas contradições, que 

levavam às crises econômicas periódicas. Isso ocorre porque a sociedade burguesa fez avançar 

em nível considerável as forças produtivas materiais (força de trabalho e meios de produção), por 

meio da industrialização e do aperfeiçoamento da técnica e da ciência, tendo por conseqüência o 

crescimento da produtividade do trabalho humano e o aumento incomensurável da capacidade 

de produção de mercadorias. Como afirmam os autores, a  

 
burguesia não pode existir sem revolucionar os intrumentos de produção, por conseguinte, as 
relações de produção e, com isso, todas as relações sociais (...). Essa subversão contínua da 
produção, esse abalo constante de todo o sistema social, essa agitação permanente e essa falta de 
segurança distinguem a época burguesa de todas as precedentes. Dissolvem-se todas as relações 
sociais antigas e cristalizadas, com seu cortejo de concepções e de idéias secularmente veneradas; 
as relações que as substituem tornam-se antiquadas antes de se consolidarem. Tudo o que era 
sólido e estável se desmancham no ar, tudo o que era sagrado é profanado e os homens são 
obrigados finalmente a encarar sem ilusões a sua posição social e suas relações com os outros 
homens (1998, p. 43).  

 

Mas a burguesia e o capitalismo não criaram apenas as condições materiais de sua própria 

crise. Criaram também a classe operária, esta classe que não é dona dos meios de produção 

fundamentais e que só dispõe da sua própria força de trabalho para garantir as condições de 

subsistência: 

 

A sociedade burguesa, com suas relações de produção e de troca, o regime burguês de 
propriedade, a sociedade burguesa moderna, que conjurou gigantecos meios de produção e de 
troca, assemelha-se ao feiticeiro que já não pode controlar os poderes infernais que invocou. Há 
dezenas de anos, a história da indústria e do comércio não é senão a história da revolta das forças 
produtivas modernas contra as modernas relações de produção, contra as relações de propriedade 
que condicionam a existência da burguesia e seu domínio. Basta mencionar as crises comerciais 
que, repetindo-se periodicamente, ameaçam cada vez mais a existência da sociedade burguesa. 
Cada crise, destrói regularmente não só uma grande massa de produtos fabricados, mas também 
uma grande parte das próprias forças produtivas já criadas (Idem, p.45). 
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 O Manifesto Comunista nasceu numa época de grandes explosões revolucionárias na 

Europa, marcada pelos levantes de 1848. O fundamental desse documento histórico era a 

necessidade da classe operária constituir-se como partido político13 independente da burguesia e 

lutar por organizar o seu próprio domínio de classe, por meio do processo revolucionário. Nas 

palavras dos autores, 

 
a elevação do proletariado a classe dominante, a conquista da democracia. O proletariado utilizará 
sua supremacia política para arrancar pouco a pouco todo o capital da burguesia, para centralizar 
todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado, isto é, do proletariado organizado como 
classe dominante, e para aumentar o mais rapidamente possível o total das forças produtivas. Isso 
naturalmente só poderá ser realizado, a princípio, por intervenções despóticas no direito de 
propriedade e nas relações de produção burguesas, isto é, pela aplicação de medidas que, do ponto 
de vista econômico, parecerão insuficientes e insustentáveis, mas que no desenrolar do movimento 
ultrapassarão a si mesmas e serão indispensáveis para transformar radicalmente todo o modo de 
produção (Idem, p. 58). 

 

Após as derrotas de 1848-49 e a contrarrevolução burguesa, como reação ao avanço da 

luta de classes do proletariado em defesa de suas reivindicações, Marx e Engels fizeram um 

balanço das jornadas revolucionárias em textos publicados na Nova Gazeta Renana (Neue 

Rheinische Zeitung) e outros periódicos, tais como As lutas de classes na França (1850), O 18 

brumário de Luis Bonaparte (1852) e a Revolução e Contrarrevolução na Alemanha (de Engels). 

Marx publicou, em 1849, na Nova Gazeta Renana, uma primeira síntese de suas ideias 

econômicas, intitulada Trabalho assalariado e capital (1849).  

Nos anos seguintes, exilado em Londres, Inglaterra, Marx trabalhou na elaboração da sua 

crítica da economia política e na organização do proletariado e demais explorados, agora em 

âmbito internacional. Em obras como Grundrisse (1857-58) e Para a crítica da Economia Política 

(1859), expôs claramente os fundamentos da crítica marxista da sociedade burguesa e a sua 

teoria do valor, calcada na teoria do valor-trabalho, que demonstra que o trabalho humano, em 

sua relação com a natureza, é a base da riqueza material. A teoria do valor-trabalho foi 

desenvolvida inicialmente pelos clássicos da Economia Política burguesa, em especial, Adam 

Smith e David Ricardo. O Prefácio à obra Para a crítica da Economia Política contem a famosa 

síntese da Concepção Materialista da História, com a conclusão axial de que “Não é a 

consciência dos homens que determina o seu ser; ao contrário, é o ser social que determina sua 

consciência” (1982, p. 46).  

Nos anos 1860, Marx se dedicou a organização da Associação Internacional dos 

Trabalhadores, conhecida por Primeira Internacional (1864 até inícios dos anos 1870). Ao 

                                                        
13  Por isso, desde que Marx e Engels tomaram consciência da importância decisiva da organização política 
independente da classe operária em relação aos demais partidos da burguesia, trataram de atuar resolutamente no 
seio do movimento operário e socialista da sua época no sentido de transformar a Liga dos Justos, de uma 
organização pequeno-burguesa radical em verdadeiro partido comunista. Pelo mesmo motivo, os fundadores do 
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 mesmo tempo, trabalhou para concluir a sua obra mais importante: O Capital. Essa obra 

maior, cujo primeiro volume veio a lume em 1867, representa uma grande aquisição para as 

Ciências Sociais, pois nele Marx realiza uma profunda crítica da organização socioeconômica 

moderna, a ordem do capital, não se restringindo aos aspectos puramente econômicos da 

exploração do capital sobre o trabalho. Mas também representa uma conquista imprescindível 

para o movimento operário e socialista mundial.   

Marx analisa a origem, o desenvolvimento, a consolidação, as contradições, as crises da 

sociedade capitalista e a criação das condições (o avanço das forças produtivas e seu choque 

com as relações de produção) para a sua superação e a construção do socialismo, por meio da 

luta de classes do proletariado e demais explorados. Para que o capitalismo pudesse existir e se 

desenvolver foram necessárias duas condições essenciais: a concentração da riqueza nas mãos 

da recém-nascida burguesia e a expropriação dos produtores direitos (camponeses, artesãos), 

obrigados a se submeter ao regime de assalariamento, à venda, no mercado, da sua força de 

trabalho como forma de subsistência.  

Trata-se de uma sociedade que tem como base a exploração do trabalho assalariado e a 

produção de mercadorias para a venda, tendo como objetivo a extração de mais-valia, de 

trabalho não pago, fundamento do lucro e da acumulação capitalista. Como Marx explica em O 

Capital, a “riqueza das sociedades onde rege a produção capitalista configura-se em imensa 

produção de mercadorias” (2002, p. 57) e que a “célula da sociedade burguesa é a forma 

mercadoria” (Idem, p. 16). Ou, como explica Engels, de forma clara: 

 
A força de trabalho é, na sociedade capitalista dos nossos dias, uma mercadoria como qualquer 
outra, mas, certamente, uma mercadoria muito especial. Com efeito, ela tem a propriedade especial 
de ser uma força criadora de valor, uma fonte de valor e, principalmente com um tratamento 
adequado, uma fonte de mais valor do que ela própria possui. No estado atual da produção, a força 
de trabalho humana não produz só, num dia, um valor maior do que ela própria possui e custa; a 
cada nova descoberta científica, a cada nova invenção técnica, esse excedente do seu produto 
diário sobe acima dos seus custos diários; reduz-se, portanto, aquela parte do dia de trabalho em 
que o operário retira do seu trabalho o equivalente ao seu salário diário e alonga-se, portanto, por 
outro lado, aquela parte do dia de trabalho em que ele tem de oferecer o seu trabalho ao capitalista 
sem ser pago por isso (2006, p. 27).  

 

A exploração da força de trabalho é a base do funcionamento da sociedade burguesa atual 

e a extração de trabalho não pago, a mais-valia, a fonte de lucro e da acumulação capitaista. 

Formalmente, capitalista e trabalhador assalariado estão no mesmo patamar de igualdade. Mas 

se trata apenas de aparência. A essência das relações de trabalho e de produção no capitalismo 

é de profunda desigualdade.  

                                                                                                                                                                                                      
marxismo atuaram firmemente no sentido de organizar a Primeira Internacional para reunir as ações desarticuladas 
dos movimentos e organizações nacionais em uma ação internacional contra a exploração do trabalho. 
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 Na verdade, o trabalhador é contratado, antes mesmo de por os pés na fábrica, no local 

da produção, por uma jornada, suponhamos, de 8 horas diárias, pela qual recebe uma 

determinada remuneração, o salário. O valor da força de trabalho corresponde à quantidade de 

trabalho socialmente necessário à sua produção, como ocorre com qualquer outra mercadoria. 

Essa quantidade de trabalho está plasmada nos íntes necessários à sua subsistência e da sua 

família, que já são produto da força de trabalho de outros traalhadores. O salário é apenas a 

expressão monetária do valor da mercadoria força de trabalho, nas condições sócio-históricas de 

um determinado lugar e do nível de desenvolvimento da luta de classes. 

Ocorre que, numa parte da jornada de trabalho, o trabalhador já produziu o valor que lhe foi 

pago pelo capitalista na forma de salário. É o chamado trabalho necessário. Na parte seguinte da 

jornada de trabalho, o trabalhador produz uma quantidade de valor, de riqueza, apropriada pelo 

capitalista na forma de trabalho excedente não pago. Essa é a origem da mais-valia e, portanto, 

do lucro e da acumulação do capital nas mãos da burguesia.    

Observaremos mais adiante que o direito joga um papel essencial não só não garantia das 

relações de produção e a forma de propriedade privada na sociedade capitalista, mas, como 

ideologia jurídica, comparece para obscurecer essas relações de exploração do homem pelo 

homem, do capital sobre o trabalho, na medida em que apresenta a relação capitalista como uma 

relação entre iguais.   

Durante a experiência da Primeira Internacional, exatamente em 1871, os trabalhadores 

franceses tomaram o poder em Paris e constituíram o que ficou conhecido como Comuna de 

Paris. Marx caracterizou a Comuna, na obra A Guerra Civil na França, de 1871, como a 

“revolução em que a classe trabalhadora foi abertamente reconhecida como a única classe 

capaz de iniciativa social, mesmo pela grande massa da classe média parisiense – lojistas, 

negociantes, mercadores -, excetuando-se unicamente os capitalistas ricos” (2001, p. 61).  

A vitória temporária da classe operária em Paris comoveu o movimento socialista 

internacional e despertou no proletariado e demais explorados a esperança de uma nova 

sociedade. A burguesia francesa reagiu com a contrarrevolução interna e derrotou o levante 

revolucionário. De qualquer forma, a vitória do proletariado na Comuna de Paris mostrou a 

possibilidade dos explorados tomarem o poder político, sob a direção da classe operária, e 

constiuir o seu próprio governo, a sua dominação de classe, como via para o socialismo. 

Registrem-se, igualmente, o papel fundamental de Engels na constituição do pensamento 

marxista, em obras de alcance central como O problema da habitação (1873), Dialética da 

natureza (1876), Anti-Dühring (1877), Do socialismo utópico ao socialismo científico (1880), A 

origem da família, da propriedade privada e do Estado (1884), Ludwig Feuerbach e o fim da 

filosofia clássica alemã (1886). Os fundadores do marxismo criaram os instrumentos teóricos 
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 para a compreensão da história e das formações sociais, entre elas, a sociedade capitalista 

atual. Mas não só isso. Batalharam firmemente por vincular a teoria à prática social, o 

conhecimento à transformação da realidade, o movimento socialista ao movimento operário. Eis 

a contribuição essencial dos dois pensadores socialistas alemães.  

 

1.2.2 Conhecer a partir do marxismo 
 
A Concepção Materialista da História, como diz Engels, impactou todas as Ciências Sociais. 

A tese 

 
de que ‘o modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social, política e 
espiritual em geral’, de que todas as relações sociais e estatais, todos os sistemas religiosos e 
jurídicos, todas as ideias teóricas que brotam na história somente podem ser compreendidas 
quando forem compreendidas as condições materiais da vida da época em questão e quando se 
conseguir explicar tudo aquilo por essas condições materiais; essa tese foi uma descoberta que 
revolucionou não apenas a Economia, mas também todas as ciências históricas (e todas as ciências 
que não naturais são históricas) (2007, p. 274).   
  

O método dialético14 diferencia-se fundamentalmente da lógica formal e metafísica, por 

investigar as coisas e fenômenos da sociedade em suas contradições e transformações 

constantes. Para a concepção dialética de mundo, de história e de sociedade nada há de 

absoluto ou dado de uma vez por todas. As coisas e os fenômenos sociais se encontram em 

permanente mutação. Ainda mais, a dialética considera os problemas sociais em seu 

encadeamento, processo, em suas articulações com os diversos aspectos da realidade e com a 

totalidade da vida social.  

Como adverte George Novack, em sua obra Introdução à lógica marxista, a dialética é a   

 
lógica do movimento, da evolução, da mudança. A realidade está demasiadamente cheia de 
contradições, demasiadamente fugidia, por demais mutável para amarrá-la numa fórmula ou 
conjunto de fórmulas. Cada fase particular da realidade constrói suas próprias leis, seus sistemas 
de categorias peculiares, com as que compartilha de outras fases. Estas leis e categorias devem ser 
descobertas por uma investigação direta da totalidade concreta, não podem ser pensadas ou 
produzidas pela mente antes de ser analisada na realidade material. Além do mais, toda realidade 
está em contínua mudança, descobrindo novos aspectos de si mesma, que devem ser tomados em 
conta e que não podem ser enclausurados em velhas fórmulas porque não só são diferentes, mas 
em detalhes contraditórias com elas (2005, p. 61-62). 
 

                                                        
14       Sobre o método dialético materialista de Marx e Engels, além das obras dos próprios fundadores do marxismo, 
especialmente A Ideologia Alemã, o Prefácio à Para a Crítica da Economia Política, O Capital, Ludwig Feuerbach e o 
Fim da Filosofia Clássica Alemã e Anti-Dühring, ver: Lênin (1979, 1982, 2011), Trotsky (1981, 2008), Novack (2005), 
Mandel (1968, 1978, 2001), Lefebvre (1975), Netto e Braz (2006), Lessa e Tonet (2007). Consultar de um ponto de 
vista crítico os seguintes autores: Kosik (1995), Kopnin (1978), Cheptulin (1982), Thalheimer (1934) e Politzer 
(2007). 
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 Referente ao problema do método é possível dizer que, em Marx, o conhecimento é 

produzido mediante uma atividade social, uma prática real dos homens15. Portanto, não existe 

produção inata, pois há uma relação intrínseca entre a produção do conhecimento e inúmeros 

fatores e relações concretas. Nesse sentido,  

 
A produção das ideias, das representações e da consciência está, a princípio, direta e intimamente 
ligada à atividade material e ao comércio [intercâmbio] material dos homens; ela é a linguagem da 
vida real. As representações, o pensamento, o comércio intelectual dos homens aparecem aqui 
ainda como a emanação direta de seu comportamento material. O mesmo acontece com a 
produção intelectual tal como se apresenta na linguagem da política, na das leis, da moral, da 
religião, da metafísica etc. de todo um povo. São os homens que produzem suas representações, 
suas ideias etc., mas os homens reais, atuantes, tais como são condicionados por um determinado 
desenvolvimento de suas forças produtivas e das relações que a elas correspondem, inclusive as 
mais amplas formas que estas podem tomar. A consciência nunca pode ser mais que o ser 
consciente; e o ser dos homens é o seu processo de vida real (Marx e Engels, 1998, p.18-19). 
 
A grande contribuição de Marx no campo do conhecimento consiste na compreensão das 

suas determinações reais, dos seus condicionamentos histórico-sociais, abrindo, assim, as 

possibilidades de alargar a fronteira do possível, da apreensão das múltiplas facetas das formas 

mais afastadas da sociabilidade humana e da própria sociedade capitalista moderna. Para Marx, 

o conhecimento não possui uma verdade em si mesmo, imanente, que lhe seja essencial, de 

forma abstrata. O conhecimento produzido não pode pretender-se verdadeiro em si mesmo, por 

procedimentos puramente lógico-formais. Para Marx, a produção teórica parte do real e volta ao 

real. Procura entendê-lo para transformá-lo.  

Como observa o revolucionário alemão: 

  
A questão de saber se ao pensamento humano cabe alguma verdade objetiva 

[gegenständliche Wahrheit] não é uma questão da teoria, mas uma questão prática. É na prática 
que o homem tem de provar a verdade, isto é, a realidade e o poder, a natureza [Diesseitigkeit] 
citerior de seu pensamento. A disputa acerca da realidade ou não-realidade do pensamento - que é 
isolado da prática – é uma questão puramente escolástica (2009, p.119-120).  
 

A práxis é o critério da realidade ou irrealidade do conhecimento. Aqui a práxis não é mero 

pragmatismo. É condução consciente das pessoas que, compreendendo o real, o transformam e, 

transformando-o, compreendem o real e a si mesmas. Esse movimento dialético do pensamento 

se distancia de todas as concepções anteriores, na medida em que supera o empirismo ingênuo 

que minimiza o papel da reflexão e da abstração nas Ciências Sociais, da capacidade do homem 

                                                        
15        O conhecimento científico não é produto de um homem isolado de seu mundo. De certa forma, encontra-se 
condicionado pelas relações sociais, nas quais o pesquisador está inserido. Nesse sentido, é bastante esclarecedora 
a assertiva de Faria, ao dizer que “desde a Ideologia Alemã e do impacto da contribuição marxista para a 
constituição da sociologia do conhecimento, não há como recusar o condicionamento social tanto dos conteúdos 
teóricos da ciência quanto das próprias condições metodológicas e dos critérios de validade inerente ao processo 
científico. Não estando no vácuo, mas tendo seu comportamento associado às condições materiais do processo de 
produção e à sua posição na divisão social do trabalho, o homem age a partir de seus interesses e de sua 
consciência de classe com a finalidade de tentar, hegemonicamente, organizar a sociedade” (Faria, 1988, p.20). 
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 de criar, e do racionalismo idealista que despreza a vivacidade da realidade concreta e 

procura filtrar a validade ou invalidade do conhecimento a partir de critérios puramente 

especulativos.   

Segundo Kosik, a atitude primordial e imediata do homem, em face da realidade, não é de 

um  

 
abstrato sujeito cognoscente, de uma mente pensante que examina a realidade especulativamente, 
porém, a de um ser que age objetiva e praticamente, de um indivíduo histórico que exerce a sua 
atividade prática no trato com a natureza e com os outros homens, tendo em vista a consecução 
dos próprios fins e interesses, dentro de um determinado conjunto de relações sociais. Portanto, a 
realidade não se apresenta aos homens, à primeira vista, sob o aspecto de um objeto que cumpre 
intuir, analisar e compreender teoricamente, cujo polo oposto e complementar seja justamente o 
abstrato sujeito cognoscente, que existe fora do mundo e apartado do mundo; apresenta-se como o 
campõem que se exercita a sua atividade prático-sensível, sobre cujo fundamento surgirá a 
imediata intuição prática da realidade. No trato prático-utilitário com as coisas – em que a realidade 
se revela como mundo dos meios, fins, instrumentos, exigências e esforços para satisfazer a estas 
– o indivíduo “em situação” cria suas próprias representações das coisas e elabora todo um sistema 
correlativo de noções que capta e fixa o aspecto fenomênico da realidade (1995, p. 13-14). 

 

O método exposto por Marx na Introdução à Para crítica da Economia Política (1859) é 

surpreendente pela riqueza que representa para a discussão sobre o método de investigação e 

sua importância para a produção do conhecimento. Essa abordagem inédita de Marx enriqueceu 

muito o debate no século XX em torno do método utilizado pelo marxismo no desvelamento do 

real e a concepção de Marx e Engels sobre a construção do conhecimento científico, seu vínculo 

com as relações sociais de produção e os fatores ideológicos que interferem na elaboração 

científica, principalmente na sociedade moderna, marcada por profundos conflitos e pela 

necessidade imperiosa da classe dominante de justificar teoricamente a sua dominação. 

Marx observou, em O Capital, que as Ciências Sociais e, em particular, a Economia 

Política, que 

 
vê na ordem capitalista a configuração definitiva e última da produção social, só pode assumir 
caráter científico enquanto a luta de classes permaneça latente ou se revele apenas em 
manifestações esporádicas. Vejamos o exemplo da Inglaterra. Sua economia política clássica 
aparece no período em que a luta de classes não estava desenvolvida. Ricardo, seu último grande 
representante, toma, por fim, conscientemente, como ponto de partida de suas pesquisas, a 
oposição ente os interesses de classe, entre o salário e o lucro, entre o lucro e a renda da terra, 
considerando, ingenuamente, essa ocorrência uma lei perene e natural da sociedade. Com isso, a 
ciência burguesa da economia atinge um limite que não pode ultrapassar (2002:22-23). 

   

Além da influência dos conflitos e das contradições da luta de classes no desenvolvimento 

do conhecimento social, é preciso destacar, com Marx, que as categorias, os conceitos, o 

conhecimento deve se fundar na realidade, na vida social. As categorias devem exprimir 

“portanto, formas de modo ser, determinações de existência” (1982, p. 18). Ou, como diz o autor 

em O Capital, a investigação, para dar conta da produção de conhecimentos científicos sobre a 
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 realidade social, deve “apoderar-se da matéria, em seus pormenores, de analisar suas 

diferentes formas de desenvolvimento e de pesquisar a conexão íntima que há entre elas. Só 

depois de concluído esse trabalho é que se pode descrever, adequadamente, o movimento real” 

(2002, p. 28). Isso, porque o “concreto é concreto porque é síntese de muitas determinações, a 

unidade do diverso”.  

O método cientificamente adequado para compreender a realidade, nas suas mais diversas 

articulações, contradições e processo de transformação percorre um caminho metodológico 

concreto - abstrato - concreto pensado. Partindo do concreto, desenvolve um processo de 

abstração, isto é, a produção das ideias, dos conceitos, identificando determinações, 

características e processos, numa realidade que se apresenta em sua imediaticidade, 

empiricamente, ainda caótica. Uma vez identificados esses elementos, faz-se um caminho de 

volta do abstrato ao concreto, que, agora, aparece ao investigador como uma “totalidade de 

determinações e relações diversas” (1982, p. 14), como concreto pensado e não mais como uma 

totalidade indiferenciada e caótica, como se apresentava inicialmente. Portanto, o processo de 

conhecimento parte do concreto, da realidade viva e mutável, eleva-se ao abstrato, à produção 

das ideias e conceitos, e, volta-se ao concreto, que se apresenta nesse momento como uma 

unidade rica de determinações. 

A finalidade do conhecimento é compreender a origem, a estrutura, a dinâmica, as 

contradições e transformações do fenômeno estudado. Nesse sentido, as coisas e fenômenos da 

vida social são analisados como um processo e não como coisas estanques e isoladas umas das 

outras, porém como parte de uma totalidade concreta, a história, a sociedade.  

Formulando noções gerais, mais simples, não se contenta Marx com esta via, retornando 

em sentido contrário, das ideias mais abstratas para as formas mais concretas da realidade, num 

vaivém constante que denota o seu caráter dialético. Nesse processo, a realidade oxigena a 

teoria e a enriquece cada vez mais, enquanto a teoria se volta à realidade para compreendê-la 

em profundidade e inteireza, objetivando a sua transformação. Com esse método, o 

conhecimento está em constante aprofundamento, porque nunca deixa de ter contato com as 

bases reais das relações entre os homens em sociedade. Parte-se delas, volta-se a elas16. 

                                                        
16 Dessa forma, a relação entre sujeito cognoscente e objeto de investigação é concebida de forma dialética, 
na medida em que as visões unilaterais tradicionais são superadas, tendo em vista que ora privilegiam o sujeito, ora 
o objeto, subestimando a capacidade de reflexão do pesquisador de transformar as teorias, as ideias, as doutrinas 
em força material, capaz de nortear as ações humanas num processo de mudança na realidade social. Essa 
histórica relação entre objeto de estudo e sujeito encontra-se contextualizada em relações sociais e econômicas. É 
bem verdade, como relata Kosik, que “As correntes idealistas absolutizaram ora o sujeito, tratando do problema de 
como encarar a realidade a fim de que ela fosse concreta ou bela, ora o objeto, e supuseram que a realidade é tanto 
mais real quanto mais perfeitamente dela se expulsa o sujeito. Ao contrário delas, a destruição materialista da 
pseudoconcreticidade, a liberalização do “sujeito” vale dizer, a visão concreta da realidade, ao invés da “intuição 
fetichista” coincide com a liberalização do “objeto” (criação do ambiente humano como fato humano dotado de 
condições de transparente racionalidade), posto que a realidade social dos homens se cria como união dialética de 
sujeito e objeto” (1995, p.24).  
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 Numa síntese do método marxista, conclui adequadamente Carvalho: 

 
O conceito é algo que resulta de um esforço de apreensão intelectual do concreto pelo próprio 
conceito, pelas categorias, pela relação e articulação dialética de uns com outros, do que resulta a 
teoria. Essa seria primeira elevação. Uma vez operada, dá-se a segunda elevação: a que vai do 
abstrato ao concreto. (...) Para ir agora do abstrato ao concreto, a partir do abstrato, é necessário, 
porém, ter-se alcançado (concebido) a categoria, o conceito, a teoria. Não se vai ao concreto sem 
isso, a menos que se pretenda apenas reproduzi-lo como aparência, que é, como também já foi 
visto, o elemento do senso comum e da ideologia. É com o “instrumental” teórico assim construído 
que se vai ao concreto para reproduzi-lo no pensamento. O abstrato pode ser produto de uma 
primeira abstração (pensada) do concreto, ou de sucessivas abstrações ao longo das quais o 
concreto é de novo, e a cada vez mais, redescoberto, ao passo que também o abstrato se renova 
no mesmo tempo e movimento em que é tomado como meio de inserção do pensamento no 
concreto, porque o pensamento já não pode penetrar no concreto, porque o pensamento já não 
pode penetrar no concreto sem lançar mão do abstrato já produzido e seguidamente enriquecido. 
Por exemplo, quando se vai estudar uma nova realidade capitalista empírica, é indispensável 
mergulhar nela de posse dos conceitos fundamentais descobertos por Marx e sistematizados 
(principalmente) em O Capital; por outro lado, para que não sejam tomados como dogmas esses 
conceitos devem ser empregados de tal maneira que a reprodução teórica do concreto, que se faz 
com o auxílio deles, não resulte numa ideia forçada, numa cópia de conceitos enrijecidos, mas, ao 
contrário, num rejuvenescimento e num renascimento também do abstrato ou concreto pensado 
(2008, p. 71-72). 

 

Não se restringe à mera contemplação dessa realidade, porque, embora as ideias sejam 

decisivas na ação humana por transformar a natureza e a sociedade, a crítica pela crítica, 

desprovida de uma prática revolucionária, nada transforma. Uma das maiores polêmicas de Marx 

com os discípulos de Hegel era exatamente essa questão. Os jovens hegelianos defendiam a 

ideia de que a mera crítica seria capaz de provocar transformações na realidade, por isso 

defendiam antes de tudo a reforma da consciência como via para mudar a conseqüente 

mudança do mundo.  

Para Marx, a simples mudança de discurso, a defesa da substituição de ideias por outras, 

não tem o condão de introduzir transformações profundas na realidade. A filosofia deve partir da 

realidade e voltar-se para a realidade. Teoria e prática devem manter entre si uma articulação 

dialética. Somente assim, a teoria torna-se força material, isto é, toma conta das massas no seu 

objetivo de transformar as atuais condições de existência e reconstruir a sociedade sob novas 

bases, sem a exploração do homem pelo homem. Marx destaca: 

 

a arma da crítica não pode substituir a crítica das armas, que o pode material tem de ser derrubado 
pelo poder material, mas a teoria converte-se em força material quando penetra nas massas. A 
teoria é capaz de se apossar das massas ao demonstrar-se ad hominem, e demonstra-se ad 
hominem logo que se torna radical. Ser radical é agarrar as coisas pela raiz. Mas, para o homem, a 
raiz é o próprio homem (2005, p. 151). 

 

Essa concepção dialética está na base da análise da conceituação e interpretação da 

relação entre direito e o pensamento socioeconômico. A ciência deve captar a realidade em sua 
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 transformação, em sua dialética. É necessário avançar na crítica social. A dialética serve 

como uma luz que ilumina a estrada difícil do investigador e de quantos se proponham a 

compreender a vida social. Essa concepção se caracteriza:  

1) por analisar um fenômeno da sociedade em sua relação com a totalidade social 

complexa e contraditória, sem estancá-lo, e, por entender que a realidade social se encontra em 

constante mudança, é alvo de transformações qualitativas e quantitativas; a sua essência é a 

variabilidade e a dinâmica. No presente caso, é na análise das relações sociais que se procuram 

as vinculações entre o pensamento socioeconômico e o direito;  

2) pela compreensão de que os fenômenos sociais não são homogêneos, nem lineares na 

história, ao contrário, estão eivados de contradições, marcados por avanços e retrocessos, lutas 

e conflitos de interesses. Vive-se no modo de produção chamado capitalista e numa sociedade 

marcadamente desigual. A análise deve levar todos esses aspectos em consideração;  

3) pela explicação das relações econômicas, políticas e jurídicas a partir da dialética, 

afirmando o papel do investigador crítico, comprometido com as transformações sociais; a 

formação de uma consciência crítica que possibilite a apreensão dos fenômenos sociais em sua 

inteireza e conexão; 

4) Enfim, por unir dialeticamente a teoria à prática social, o conhecimento à realidade, o 

movimento socialista ao movimento operário, a produção das ideias à atividade revolucionária no 

sentido da superação da sociedade capitalista e à construção do socialismo.  

 

1.2.3. Marxismo e direito burguês 

 

Marx desenvolveu uma crítica férrea ao sistema capitalista, particularmente em sua obra 

mais importante: O Capital (1867). Entretanto, antes de se tornar um comunista convicto e de 

produzir a sua magna, Marx passou pela experiência do hegelianismo e das ideias democráticas 

radicais burguesas. Por volta de 1835, como dissemos, Marx ingressou na Universidade de 

Bohn, onde cursou alguns semestres na Faculdade de Direito, transferindo-se, em seguida, para 

a Universidade de Bohn, seguindo seus estudos em Filosofia. No Direito, diz Maclellan, o jovem 

Marx  

 
leu muita jurisprudência e sentiu-se compelido a ´lutar com a filosofia. Na Faculdade de Direito de 
Berlim a posição progressista hegeliana era representada por Eduardo Gans, a cujas aulas Marx 
assistiu durante o primeiro período escolar. Gans era um judeu batizado, um hegeliano liberal que 
em suas brilhantes aulas elaboradas a partir da ideia hegeliana de uma evolução racional na história 
enfatizava particularmente seus aspectos libertadores e a importância das questões sociais. Gans 
tinha uma visão favorável da Revolução Francesa de 1830, defendia um estilo britânico de 
monarquia, estava impressionado pelas ideias de Sant-Simon e estava desejoso de encontrar 
soluções para vencer ´a luta dos proletários com as classes médias´. A escola de pensamento 
oposta, conhecida como Escola Histórica do Direito, era representada por Karl von Savigni, a cujas 
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 aulas Marx também assistia. A Escola Histórica pretendia encontrar a justificação das leis nos 
costumes e tradições de um povo e não nos sistemas teóricos dos legisladores. Este ponto de vista 
ligava a lei intimamente com a história mas tinha necessariamente tons reacionários na medida em 
que olhava para o passado para reforçar seus princípios de desenvolvimento orgânico”. E ainda que 
“ Não é, portanto, surpreendente que Marx fosse levado, através de seus estudos legais, a se 
engajar em especulação filosófica. As duas estavam, em sua mente, intimamente ligadas e ele 
tentou elaborar uma filosofia da lei (1990, p. 38). 
 
A Escola Histórica do Direito, de Savigny, proclamava, sobretudo, a historicidade do direito, 

que, para ela, era formado de maneira gradual, a partir dos costumes e das tradições dos povos, 

de acordo com as suas particularidades. O direito expressava, dessa forma, o espírito do povo e 

não podia ser estabelecido de forma artificial, baseado simplesmente em princípios gerais de 

uma suposta razão abstrata e fora da história, como desejavam os Iluministas franceses. Por 

isso, a Escola Histórica definia-se como adversária da escola do Direito Natural, que defendia a 

ideia de que o direito era produto da razão humana. 

Marx, entretanto, criticou a Escola Histórica do Direito pelo seu misticismo nacionalista e, de 

certa maneira, pelo conteúdo idealista de suas teorias (o espírito do povo como fonte do direito), 

típico de seu tradicionalismo conservador.  Além disso, Marx polemizou com as ideias da Escola 

Histórica, no momento em que Savigny havia sido nomeado representante da Justiça da Prússia, 

pela incoerência entre o discurso do caráter histórico do direito (baseado nos costumes e 

tradições do povo) e a prática jurídica estatal e legalista.  

Ocorre que, naquela época, foi aprovada na Prússia uma lei que previa a repressão à 

coleta de galhos nas florestas, uma prática antiga e costumeira dos camponeses lenhadores 

pobres. Transforma uma prática antiga dos camponeses em crime contra o direito de 

propriedade. Esse fato, conhecido como o caso dos lenhadores de Mosela foi importante na 

trajetória de Marx, pois, desde então, o jovem pensador alemão percebeu que as relações 

jurídicas tinham como tecido social as relações de produção e de propriedade. Analisando a 

influência dos problemas sociais na formação intelectual de Marx, Maclellan assinala que  

 
Em seu primeiro importante artigo como editor (o quarto numa série planejada de cinco que 
tratavam dos debates no Parlamento Renano), ele discutia as leis mais rigorosas recentemente 
propostas a respeito de roubos de madeira. A coleta de lenha seca era tradicionalmente irrestrita, 
mas a escassez causada pelas crises agrárias dos anos de 1820 e a crescente necessidade da 
indústria conduziu a controles legais. A situação se tornara incontrolável: cinco sextos de todos os 
processos legais na Prússia eram sobre madeiras, e a proporção era maior ainda na Renânia. Por 
isso agora se propunha que o dono era o único árbitro de uma acusação e que somente ele 
avaliava os danos. 
Marx discute estas questões a partir de uma posição legal e política, sem muito detalhe social e 
histórico, e dizia que o estado devia defender as leis costumeiras contra a rapacidade do rico. Pois 
algumas coisas nunca podem se tornar propriedade privada de um indivíduo sem injustiça; além 
disso, ´se qualquer violação da propriedade, sem distinção ou determinação mais precisa, é roubo, 
não seria toda propriedade privada um roubo? Através de minha propriedade privada eu não estaria 
privando outra pessoa desta propriedade? Não violo assim o direito á propriedade?´ (Idem, p. 68-
69).  
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 A proibição da coleta de madeira pelos lenhadores pobres não era mais que a defesa do 

direito de propriedade privada das terras e de tudo o que nela estivesse. A lei contrariava um 

costume tradicional e impunha pela força do Estado e dos governos a garantia do direito de 

propriedade privada. Avaliando o caráter da Escola Histórica do Direito, anota Pasukanis: 

 
Desde que a chama revolucionária da burguesia extinguiu-se definitivamente na segunda metade 
do século XIX, a pureza e a precisão das doutrinas deixaram por igual, de exercer sobre ela 
qualquer atração. A sociedade burguesa aspira à estabilidade e a um poder forte. É por isso que 
não é mais a análise da forma jurídica que se encontra no centro de interesses da teoria jurídica, 
mas, sim, o problema dos fundamentos coativos das determinações jurídicas. Resulta, então, um 
amálgama singular de historicismo e positivismo jurídico, que se reduz à negação de todo direito 
que não seja o direito oficial (1989, p. 36).    
 
 
Influenciado pelas ideias liberais e hegelianas dessa época, Marx assumiu inicialmente uma 

posição política firme na  

 
luta por Estado “humano”; ele se coloca ainda no plano dos “direitos humanos” em geral, no plano 
da luta contra os resíduos feudais. Da mesma forma que Hegel, ele considera que o Estado deveria 
ser “a encarnação da liberdade”. Mas ele descobre já uma contradição entre essa concepção ideal 
do Estado e o fato de que os “Stände” representados na Dieta provincial da Renânia se esforcem 
por “degradar o Estado à ideia do interesse privado”. Isto é, que desde que ele aborda um problema 
político coerente, a nova legislação sobre o roubo da madeira, ele se choca com o problema das 
classes sociais: o Estado, que deveria ser a encarnação do “interesse geral”, parece agir no 
interesse somente da propriedade privada, e, para assim fazer, viola não somente a lógica do 
direito, mas ainda princípios humanos evidentes (Mandel, 1968, p. 14-15).  
 
No período em que trabalhava na Gazeta Renana (1842-43), Marx defende o direito justo 

contra o direito injusto do Estado e do parlamento alemães. Um exemplo dessa argumentação 

está presente na defesa de Marx da liberdade de imprensa contra a censura da monarquia: 

 
Esses cavalheiros, que não querem considerar a liberdade como um dom especial da aurora 

universal da razão, mas como um dom sobrenatural de uma constelação de estrelas particularmente 
favorável – e que vêem na liberdade apenas uma característica individual de certas pessoas e 
Estados -, são obrigados, por consideração à congruência, a incluir a razão universal e a liberdade 
universal na lista dos maus sentimentos e falsidades dos sistemas ordenados logicamente (...). 
Desde o ponto de vista da ideia, é evidente que a liberdade de imprensa tem uma justificativa 
completamente diferente da censura, já que a primeira é em si mesma um aspecto da Ideia, da 
liberdade, um bem positivo; a censura é apenas um aspecto da falta de liberdade, uma polêmica 
entre o ponto de vista da semelhança e o ponto de vista da essência, uma mera negação (...). Uma 
lei da censura tem apenas a forma de lei. Uma lei da imprensa é uma verdadeira lei. Uma lei de 
imprensa é uma lei verdadeira porque é a essência positiva da liberdade (2006, p. 41-56).  
 

O contato com as questões econômico-sociais, o aprofundamento de suas análises da 

formação capitalista e as experiências concretas com as lutas dos trabalhadores foram, aos 

poucos, mostrando a Marx o verdadeiro caráter do Estado e da ordem jurídica burguesa. A crítica 

marxista foi à raiz do capitalismo. A análise de Marx tinha como ponto central elucidar o 

funcionamento e organização do modo de produção capitalista, bem como do conjunto das 
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 relações sociais correspondentes a este modo de produção. No centro das preocupações 

científicas e da prática revolucionária marxista estava o homem. Não se trata, porém, de um 

homem abstrato, desvinculado da realidade social em que convive, cria e recria a vida material, 

mas de um homem sujeito da sua história, atuando no meio social historicamente determinado, 

qual seja, a sociedade capitalista. 

Marx desenvolveu uma análise penetrante do capitalismo na sua magistral obra O Capital. 

Esse livro é resultado de lutas teóricas e sociais travadas no século XIX. Antes de Marx elaborar 

seus primeiros escritos econômicos, realçamos, coube a Engels elaborar uma primeira crítica às 

categorias da economia política e da sociedade burguesa, no Esboço de crítica da Economia 

Política (1844), além de denunciar as condições de vida concretas e a exploração dos operários 

pelo capital, através do seu livro A situação da classe trabalhadora na Inglaterra (1845. Para 

tanto, Marx mostrou que o Estado, ao contrário do que defendiam os liberais, não estava acima 

dos conflitos sociais1177. Não era uma autoridade política neutra, nem representava abstratamente 

um suposto “bem comum”.  

Nesse sentido, tanto Marx quanto Engels concorreram com suas contribuições teóricas 

conjuntas e individuais para a formulação de novas ideias acerca da sociedade e do direito. 

Referente ao campo jurídico, muito se cogitou acerca da uma teoria do direito na obra de Marx. 

Segundo Stoyanovitch, do conjunto da obra dos fundadores da doutrina (Marxismo – n.a) se desprende 

uma teoria do direito. Há,  

 
sin embargo, obras de uno y de outro que la exponen fragmentariamente o que hacen 
especialmente alusión a ella. Estas obras son: la Crítica de la filosofia Del Estado de Hegel, Em 
torno a la crítica de la filosofia del derecho de Hegel, La ideologia alemana (primeira parte), el 
Prólogo a la Contribución a la crítica de la economía política, La guerra civil em Francia, El 18 
Brumario de Luis Bonaparte, la Crítica del programa de Ghota, de Marx; El origen de la família, la 
propiedad privada y el Estado, el Anti-Dühring (La subversión de la ciencia por el señor Eugen 
Dühring), Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, de Engels; el Manifiesto 
comunista, obra escrita em común, así como una parte de la correspondencia de ambos (1981, p. 
01). 

 

Pasukanis, o maior pensador do direito a partir da perspectiva do socialismo científico, 

observou acertadamente: 

 
Tendo estudado em profundidade a Economia Capitalista, Marx não poderia ter deixado de 
examinar um elemento que é conseqüência desta mesma economia, isto é, o Direito burguês. As 
análises que Marx fez sobre o Direito não foram sistemáticas, uma vez que ele jamais se dedicou 

                                                        
17   “O ponto de partida histórico-universal e, simultaneamente, classista, já contido nos Princípios, e 
desenvolvido no Manifesto, permitiu a Marx e Engels superarem a filosofia da qual eram ambos tributários (o 
hegelianismo) na questão-chave do Estado, que Hegel ainda via sob uma forma abstrata e, ao mesmo tempo, 
localista (alemã): “Uma multidão de seres humanos somente pode ser chamada Estado se estiver unida para a 
defesa comum da totalidade (Gesamtheit) de [aquilo que é] sua propriedade ... Para que uma multidão constitua um 
Estado precisa organizar uma defesa e uma autoridade política comum” (Hegel, 1972, p. 22). Para Marx e Engels, o 
Estado nascia dos antagonismos de classe e, na era burguesa, ele é, de acordo com o Manifesto, o “Comitê 
Administrativo dos interesses comuns da burguesia” (Coggiola, 2002., p. 161). 
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 especificamente a enfrentar o problema jurídico. O Direito para Marx é objeto de análise na 
medida em que os seus institutos servem para organizar e reproduzir o Modo de Produção 
Capitalista. Assim, o autor de O Capital jamais se preocupou com filigranas ou questiúnculas tão ao 
gosto dos “juristas” (1989, p. 10). 

 

Sabe-se que Marx e Engels expuseram fragmentariamente suas ideias sobre o fenômeno 

jurídico, fragmentos que se encontram espalhados na ampla e profunda contribuição teórica do 

marxismo. Não é casual que autores, situados no campo da crítica do direito burguês, como 

Simões, cheguem a defender que em Marx não há uma teoria do direito, ”mas fragmentos” 

(Simões, 1994, p. 29), no sentido da ausência de uma obra sistemática sobre o direito e suas 

múltiplas determinações na sociedade capitalista.  

Não obstante, convergimos com o pensamento de Pasukanis e Stucka no sentido de que, 

se não há uma concepção completa e acabada do Direito na obra de Marx e Engels, nem por 

isso, os marxistas preocupados com uma crítica marxista do direito burguês estão desobrigados 

a encarar a tarefa de estudar a funda a totalidade da obra dos fundadores do marxismo. Como 

diz Stucka, o socialismo científico nos fornece “o material e o método” para essa tarefa histórica 

(1988, p. 05). É possível, pela análise do conjunto da obra de Marx e Engels e das contribuições 

posteriores da tradição marxista construir as bases conceituais para a apreensão do direito, sem 

a pretensão de desenvolver procedimentos normativos de organização estatal e suas instituições 

jurídicas.  

Percorrendo um longo e tortuoso caminho, Marx conseguiu ter uma visão da organização 

do capital, situando o direito dentro dessa malha de relações sociais, econômicas e políticas, 

nutrindo-se delas e dando-lhes o suporte da forma jurídica. As ideias gerais de Marx sobre o 

direito partem do princípio de que se deve buscar as causas reais e os condicionamentos 

históricos do fenômeno jurídico, as fontes reais sobre as quais é construído pelos homens. Daí 

por que não existe em Marx qualquer pretensão de analisar o direito de um ponto de vista 

normativista. Ao contrário, Marx busca visualizar o direito sob uma ótica totalizante e 

contraditória, enraizado nas relações sociais.  

Logo no início de seu Prólogo à Contribuição a crítica da economia política (1859), Marx 

observa que as relações jurídicas não podem ser explicadas por si mesmas, ou seja, por 

elementos puramente normativos, como pretendem os teóricos normativistas ou positivistas, nem 

pelo que Hegel chamou de evolução geral do espírito humano. Nas próprias palavras de Marx, 

as 

 

relações jurídicas, tais como formas do Estado, não podem ser compreendidas nem a partir de si 
mesmas, nem a partir do assim chamado desenvolvimento geral do espírito humano, mas, pelo 
contrário, elas se enraízam nas condições materiais de vida, cuja totalidade foi resumida por Hegel 
sob o nome de “sociedade civil” (bürgerliche Gesellschaft), seguindo os ingleses e franceses do 
século XVIII (1982, p. 25). 
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O direito encontra seu fundamento no conjunto das relações sócio-político-econômicas que 

estruturam a sociedade. Dessa forma, o direito nem é a expressão da ideia absoluta, como 

preconizada por Hegel, nem muito menos uma categoria ahistórica1188. Ele muda de acordo com 

as transformações ocorridas na estrutura mesma da sociedade. Além desse caráter social que é 

próprio do direito, Marx destacou ainda a sua profunda mutabilidade histórica, de modo que é 

incorreto se querer aplicar abstratamente um conceito de direito a todas as etapas da história, 

sem fazer uma análise das condições gerais em que se estruturou a sociedade. Para Marx não 

interessava analisar o sistema jurídico a partir de uma versão normativista, mas buscar as razões 

pelas quais uma determinada relação social, em condições históricas determinadas, converte-se 

na forma específica do direito e como a sociedade capitalista constitui as condições necessárias 

para o desenvolvimento pleno do campo jurídico.  

Neste sentido, esclarece Pasukanis: 

 
Mesmo se deixarmos de lado as culturas dos povos primitivos – onde só com grande dificuldade se 
consegue extrair o direito dentre a massa dos fenômenos sociais de caráter normativo – percebe-se 
que as formas jurídicas são extremamente pouco desenvolvidas, mesmo na Europa medieval. 
Todas as oposições mencionadas acima se fundem em um todo indiferenciado. Não existe fronteira 
entre o direito como norma objetiva e o direito como justificação. A norma geral não se distingue de 
sua aplicação concreta. A atividade do juiz e a atividade do legislador, em consequência, 
confundem-se. A oposição entre direito público e o direito privado encontra-se completamente 
obscurecida, tanto na comunidade rural, como na organização do poder feudal. Falta, em geral, a 
oposição tão característica que existe na época burguesa entre o indivíduo como pessoa privada e 
o indivíduo como membro da sociedade política. Foi preciso um longo processo de 
desenvolvimento, no qual as cidades foram o principal palco, para que as facetas da forma jurídica 
pudessem cristalizar-se em toda a sua precisão (1989, p. 23).    
 
Para Marx, portanto, o direito burguês só pode ser plenamente compreendido se enraizado 

nas condições sociais e econômicas de organização da sociedade capitalista. Esse princípio 

metodológico sintetizado na Concepção Materialista da História deve ser a base da elaboração 

de uma teoria marxista do direito. Só assim é possível superar não só a perspectiva estreita do 

normativismo e do Positivismo Jurídico, como a visão idealista do Jusnaturalismo.     

  

1.3. Concepções conflitantes de direito 
 

No campo da chamada Ciência do Direito têm prevalecido historicamente análises 

conservadoras e justificadoras de uma determinada sociedade, a capitalista. No Brasil, a 

situação não é confortável no âmbito do pensamento jurídico. Por meio de uma entrelaçada 

construção conceitual, a versão dogmática da Ciência do Direito tem sido hegemônica, apesar de 

                                                        
18 “Nos momentos decisivos do processo de ruptura com a filosofia especulativa de Hegel, contra a ideia de 
desenvolvimento autônomo das relações jurídicas e das formas de Estado, Marx buscava a sua gênese e 
compreensão nas relações materiais de existência humana” (Coggiola, Ibidem., p. 92). 
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 estar em constantes crises. De toda forma, é através desses mecanismos formais que a 

dogmática contribui decisivamente para assentar os padrões normativos e para a regulação das 

relações sociais indispensáveis à organização do modo de produção capitalista.19 

Conforme observa Faria, a funcionalidade da dogmática jurídica sempre esteve diretamente 

associada à tripla capacidade do legislador de  

 
(a) organizar coerentemente a legislação, dando-lhe unidade e sistematicidade, (b) de individualizar 
os conflitos, procurando atomizá-los para melhor dispersá-los e (c) de se expressar por meio de 
uma linguagem objetiva, clara e homogênea, uma vez que um dos pressupostos do sistema 
normativo é sua validade erga omnes: ninguém pode eximir-se das obrigações legais alegando seu 
desconhecimento. Sem coerência sistemática e linguagem específica, propiciando normas 
genéricas e impessoais hierarquicamente dispostas, e abstrações como a igualdade perante a lei ou 
a autonomia da vontade, as instituições de direito dificilmente teriam condições operacionais de 
desempenhar suas funções básicas no âmbito do Estado capitalista e da ordem burguesa – as de 
garantir a segurança das expectativas, o cálculo econômico e o equilíbrio entre os poderes. No 
limite, portanto, toda experiência jurídica é reduzida à dimensão estrita do dogma normativo e à 
pretensa racionalidade formal de um legislador presumivelmente tão coerente quão onisciente 
(Idem, p.14). 
 

Do ponto de vista dos estudos sobre o direito, podemos destacar três direções 

fundamentais: a) o Jusnaturalismo; b) o Positivismo Jurídico; e, c) as análises críticas do direito. 

As concepções dominantes transformam geralmente o direito num setor da vida social alheio às 

contradições socioeconômicas, enquanto as análises críticas ora procuram explicitar as 

deficiências e necessidades de adequação do direito a padrões éticos modernos e democráticos, 

ora se propõem ir à raiz, analisando o direito, seja como ordenamento jurídico ou como 

pensamento ideológico subjacente a ele, vinculado à reprodução das relações de dominação do 

homem pelo homem. A concepção marxista do direito,20 como uma visão crítica, parte da 

posição de que o direito não se explica por si mesmo e, portanto, suas raízes e desenvolvimento 

devem ser buscado na forma como a sociedade se organiza.  

Em se tratando do Jusnaturalismo, há quem entenda que a discussão sobre a existência de 

um direito natural, superior ao direito escrito, já se encontrava presente na Antiguidade clássica, 

em particular nas obras de Aristóteles, Política e Ética a Nicômaco, e, mais claramente, na peça 

Antígona, de Sófocles. Difundiu-se bastante a passagem, na qual Antígona se revolta contra a 

                                                        
19 Para a compreensão do papel central do direito na sociedade de classes, torna-se fundamental analisar o 
pensamento de Lukács em sua Ontologia do Ser Social. Para Lessa, “nesse texto, Lukács argumenta que a 
passagem para a sociedade de classes provocou uma alteração qualitativa nas relações entre os homens. 
Diferentemente do que ocorria nas sociabilidades primitivas, na sociedade de classes há o confronto entre 
interesses antagônicos, inconciliáveis, das classes, o que confere à reprodução dessas sociabilidades uma 
qualidade distinta diante do comunismo primitivo: ´só com a escravidão`, ou seja, com a sociedade de classes e o 
desenvolvimento mercantil, que introduziu novas contradições entre os homens, ´pouco a pouco surge a jurisdição 
posta com consciência` por um estrato especial de pessoas que se diferenciam nitidamente do conjunto da 
sociedade (juristas, advogados, juízes, etc.) e cumprem uma nítida função repressora” (Lessa, 2002, p. 115).  
20  Sobre a concepção marxista do direito, ler: Pasukanis (1989), Stucka (1988, 2009), Edelman (1976), Miaille 
(1994), Stoyanovitch (1981), Cerroni (1975; 1976), Poulantzas (1978), Sarotte (1969), Naves (2000a, 200b), Arruda 
Jr. (2001), Campos (1990), Moreira (1978), Guastini (1980). 
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 determinação de Cleonte, que impedia seu irmão de ter um sepultamento condigno com as 

honras e rituais tradicionais da época. Colocando contra o Edito de Cleonte, Antígona se ampara 

numa lei não escrita, existente desde sempre, acima do direito posto (a ordem).  

Aristóteles fez uma distinção entre o direito político, criado pelos homens, variável conforme 

os Estados e povos, e a lei natural, que queima feito fogo, da mesma forma, em todos os rincões. 

Nas palavras de Aristóteles, presentes em Ética a Nicômaco: 

 
A justiça política é em parte natural e em parte legal; são naturais as coisas que em todos os 

lugares têm a mesma força e não dependem de as aceitarmos ou não, e é legal aquilo que a 
princípio pode ser determinado indiferentemente de uma maneira ou de outra, mas depois de 
determinado já não é indiferente (1996:206).  

 

Tomás de Aquino diferenciou a lei divina da lei natural e, esta, da lei humana. A lei divina, 

como manifestação da providência, seria o fundamento de todas as outras leis. A lei natural seria 

a manifestação no âmbito da razão humana da vontade de Deus, enquanto as leis humanas 

eram criação homens em sociedade. 

No começo do século XVII, quando da transição do feudalismo ao capitalismo, Hugo Grócio 

afirmava: 

 
O Direito Natural é tão imutável que não pode ser mudado nem por Deus (...). No entanto, às 

vezes, em atos dirigidos pelo Direito Natural, há a aparência de mudança que pode iludir o incauto; 
na verdade, não foi o Direito Natural que mudou, mas sim a coisa à qual esse Direito diz respeito 
(Apud Morris:2002, p.80). 

 

Filósofos e pensadores do direito, ao longo do século, XVII e XVIII, racionalistas, no campo 

de sua visão de mundo, defenderam a ideia de um direito natural fundado na razão humana, 

eterna, abstrata, ahistórica. O Jusnaturalismo, de bases iluministas, constituiu-se na filosofia por 

excelência da burguesia em ascensão (Locke, Samuel von Puffendorf, Jean-Jacques Rousseau, 

entre outros), apoiada pelas classes populares, em sua luta contra a ordem feudal e os 

privilégios do clero e da nobreza. Os princípios de liberdade, igualdade, segurança e propriedade 

foram estabelecidos na famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789 e nas 

Constituições francesas pós-revolucionárias.  

Com a consolidação do poder político burguês e a sedimentação das relações capitalistas 

de produção, a burguesia francesa se desgarra da vertente jusnaturalista, construindo-se, a partir 

daí, os parâmetros de um pensamento jurídico positivista, de apego à norma (para não dizer à lei 

estrita) e a uma interpretação condizente com a clara manutenção da ordem social, 

manifestando-se, gradualmente, no trabalho da Escola da Exegese, formada por intérpretes 

resignados dos Códigos Civil e Comercial franceses. A razão dessa mudança estava no fato de 

que a classe operária deixava a condição de passividade e começava a manifestar o seu 



 

 
 

 

52 

 inconformismo com as condições de vida e trabalho nas sociedades capitalistas em 

desenvolvimento na Europa, em particular na França e Inglaterra.  

Mas essa forma tradicional e limitada de positivismo aos poucos vai cedendo espaço para 

formais mais sofisticadas. O positivismo se aperfeiçoaria ao longo do século XIX e XX, através 

do influxo do pensamento filosófico e sociológico, culminando com o normativismo de Hans 

Kelsen (1881-1973) e sua Teoria Pura do Direito. Kelsen levou às últimas consequências o 

positivismo jurídico, em bases lógico-formais, sofrendo influência da filosofia neokantista em 

moda. 

Respeitadas as diferenças essenciais entre Jusnaturalismo e Positivismo Jurídico, até 

porque fizeram parte e se impuseram em contextos históricos próprios, é possível afirmar que 

ambas as perspectivas, nas condições da sociedade moderna, jogaram um papel social 

determinado na lógica de desenvolvimento do capital, sendo o Jusnaturalismo moderno uma 

teoria com raízes claras na forma de se conceber a sociedade e a natureza do século XVII e 

XVIII, concepção fundada numa natureza humana abstrata e fora dos processos sociais e 

econômicos. Sem dúvida, teve, em seu específico contexto, uma função revolucionária, na 

medida em que se voltou contra as relações e os privilégios do mundo feudal, na colmatação dos 

direitos civis e políticos das Declarações e Constituições burguesas.  

É verdade que, em momentos posteriores, tentou-se reabilitar o Jusnaturalismo com 

estruturas teóricas diversas, conciliando o aspecto estático (natureza humana eterna) com a 

necessidade de mutação de seus conteúdos. O Jusnaturalismo transformou-se, na verdade, 

numa reserva moral, em padrão, em referencial, para aquilatar e criticar o caráter de justeza da 

ordem jurídica, especialmente em períodos de intensas crises econômico-sociais, como ocorreu 

durante as guerras mundiais e nos regimes fascistas. E, não obstante, as limitações dessa visão 

de direito é muito evidente, tendo como horizonte a ordem do capital, por mais que se procure 

ornamentar o seu discurso com a crítica de normas jurídicas injustas.     

O positivismo, em especial o normativismo kelseniano, continua vivo, em várias abordagens 

contemporâneas do direito nos cursos jurídicos, e, de forma consciente ou inconsciente, nas 

teorias constitucionais e na prática cotidiana dos tribunais. O normativismo de Kelsen tem o 

condão de, em primeiro lugar, forjar uma dicotomia entre a realidade concreta (o ser) e a 

previsão legal (deve-ser), estabelecendo um vácuo entre pensamento e realidade, entre teoria e 

prática. Não consegue analisar a realidade em sua constante transformação, em seu vir a ser. A 

norma é o centra da análise:  

 
O que transforma este fato num ato jurídico (lícito ou ilícito) não é a sua facticidade (...) O 

sentido jurídico específico, a sua particular significação jurídica, recebe-a o fato em questão por 
intermédio de uma norma que a ele se refere com o seu conteúdo, que lhe empresta significação 
jurídica, por forma que o ato pode ser interpretado segundo esta norma (...) norma é o sentido de um 
ato através do qual uma conduta é prescrita, permitida ou, especialmente, facultada (Idem:04-06).  
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Ele descarta, na Teoria Pura do Direito21, de 1934, a decisiva relação entre direito, 

economia e política e suas influências recíprocas, construindo um esquema puramente formal do 

direito, como norma, dando um refinamento ao positivismo, transformando sua concepção de 

direito numa versão normativa, que seria claramente manipulada por governos autoritários.  

Em sua crítica a Kelsen, Pasukanis observa:  

 
O Direito enquanto fenômeno social objetivo não pode esgotar-se na norma, seja ela escrita ou não. 
A norma, como tal, isto é, o seu conteúdo lógico, ou é deduzida diretamente de relações 
preexistentes, ou, então, representa, promulgada como lei estatal, um sintoma que nos permite 
prever, com uma certa verossimilhança, o futuro nascimento de relações correspondentes. Para 
afirmar a existência objetiva do direito não é suficiente conhecer o seu conteúdo normativo, mas é 
necessário saber se este conteúdo normativo é realizado na vida pelas relações sociais. A fonte 
habitual de erros neste caso é o modo de pensar dogmático que confere, ao conceito de norma 
vigente, uma significação específica que não coincide com aquilo que o sociólogo ou o historiador 
compreende por existência objetiva do direito. Quando um jurista dogmático deve decidir se uma 
forma jurídica determinada está em vigor ou não, ele não busca estabelecer genericamente a 
existência ou não de um fenômeno social objetivo determinado, mas, unicamente, a presença ou 
não de um vínculo lógico entre a proposição normativa dada e as premissas normativas mais gerais 
(1989, p. 57).   
 
Kelsen olvida que o direito é, antes e acima de tudo, relações sociais que adquiriram a 

forma jurídica, conveniente para a manutenção de certos padrões sociais de conduta entre os 

indivíduos e que expressa a oposição de interesses nas sociedades classistas. A construção 

teórica de Kelsen leva-o à convicção de que o direito é uma ciência essencialmente normativa e, 

portanto, deve manter-se nos limites formais do dever-ser, em oposição ao ser, à realidade dos 

fatos.  

Por isso, destaca Pasukanis, no plano do dever-ser jurídico, 

 
Nada há mais que a passagem de uma norma à outra segundo os graus de uma escala hierárquica, 
no cume da qual encontra-se a autoridade suprema que dita as normas e que engloba o todo – um 
conceito-limite do qual a ciência do direito parte como de um dado.(...) Uma tal teoria geral do 
direito, que não explica nada, que a priori dá as costas às realidades de fato, quer dizer, à vida 
social, e que se preocupa com as normas, sem se preocupar com as suas origens (o que é uma 
questão metajurídica!), pode pretender o título de teoria, senão o de teoria do jogo de xadrez. Uma 
tal teoria nada tem a ver com a ciência. Esta “teoria” não pretende analisar o direito, a forma jurídica 
enquanto forma histórica, pois não visa a estudar a realidade (Idem, p. 16).  
 
Na atividade hermenêutica positivista, não há espaço para valorações sociais, éticas, 

políticas, nem interessam as suas implicações sociais. O jurista é, antes de tudo, um colaborador 

                                                        
21 Kelsen chega a dizer, frente as críticas de seus opositores, que a teoria pura do direito “não é de forma 
alguma algo assim de tão completamente novo e em contradição com tudo o que até aqui surgiu. Ela pode ser 
entendida como um desenvolvimento ou desimplicação de pontos de vista que já se anunciavam na ciência jurídica 
positivista do séc. XIX. Ora, desta mesma ciência procedem também os meus opositores. Não foi, pois, por eu 
propor uma completa mudança de orientação à Jurisprudência, mas por eu a fixar a uma das orientações entre as 
quais ela oscila insegura, não foi tanto a novidade, mas antes as consequências da minha doutrina, que provocaram 
tumulto na literatura” (2003, p.XII). 
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 assíduo e atento da atividade estatal, e, o direito, um meio eficaz de controle social. Apesar de 

aparentemente tentar demonstrar uma imparcialidade frente às relações econômico-sociais, 

Kelsen, na verdade, acabou por dar uma extraordinária contribuição ao pensamento jurídico de 

dominação do capital sobre o trabalho, sendo suas ideias utilizadas tão firmemente para a 

legitimação jurídica do poder, quanto qualquer outra concepção jurídica dominante.  

As concepções jurídicas conservadoras, como o positivismo, captam o direito apenas em 

sua aparência, ocultando a sua essência. Transformam-se numa ideologia, que lhe fornece a 

base conceitual, mesmo que não tenham consciência disto. O formalismo dessas posições se 

reflete na própria maneira de vislumbrar a sociedade. Essa é igualmente vista como uma 

realidade harmônica, desprovida de contradições, sem conflitos relevantes e determinantes, em 

que os interesses das pessoas, grupos e classes convergem, em última instância, para a 

realização do “bem comum”. Muitas dessas teses sequer levam em consideração as classes 

sociais e as relações entre elas. Simplesmente são negligenciadas.  

Procuram estudar o direito a partir de uma pretensa neutralidade ideológica, portanto, 

rejeitando preliminarmente uma reflexão profunda do direito como campo de realizações dos 

homens concretos, fruto de conflitos socioeconômicos. Em princípio, as concepções positivistas 

do direito podem ater tentar expressar-se como pensamento racional, objetivo, científico. 

Entretanto, essa objetividade e cientificidade são apenas aparentes, porque, em última instância, 

a aceitação acrítica do direito positivo, a ocultação de suas determinações históricas, a preterição 

dos valores e interesses assentes servem unicamente como instrumento de justificação e 

sedimentação dos interesses dominantes, expressos pela ordem jurídica.  

A dogmática jurídica, como destacaram Warat (1988) e Faria (1988, 1996, 1999) cumpre, 

na sociedade existente, as seguintes funções:  

a) reproduz um discurso de legitimação do sistema normativo e, por consequência, de 

todos os interesses e valores econômicos, políticos e sociais formalizados, mesmo 

inconscientemente, torna-se a concepção por excelência da sociedade capitalista; 

b)  sedimenta nos indivíduos concretos e históricos – transformados em sujeitos de 

direito – uma cega crença de que as leis são meios absolutos de pacificação de 

conflitos, legitimados pela soberania popular;  

c) cria-se, enfim, a ilusão de que a sociedade em que vivemos é marcada pela 

convivência pacífica e homogênea, guiada pelo bem comum, pelo consenso e pela 

coesão social. Esse modelo aos poucos vai se corroendo em face das 

transformações sociais, nas quais os conflitos e as demandas se agudizam e 

expõem a crueldade e a banalização do social na sociedade atual. 

Isso significa que o direito é muito mais do que normas, portanto, mais complexo e 
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 contraditório do que a visão simplista de mundo do Positivismo Jurídico. Como objeto de 

estudo da Ciência do Direito, precisa ser tratado em sua historicidade. O direito não é uma ordem 

natural e independente da história humana, supostamente imune às mudanças sociais. Ao 

contrário, o direito encontra seu leito na própria dinâmica da sociedade. Há, no campo da teoria 

do direito, uma tendência à absolutização da ideia de direito, petrificando-a e aplicando-a 

indistintamente a todas as etapas históricas e a todos os modos de organização produtiva 

humana, desde as mais remotas até as atuais.  

Esse trabalho formal se forja alheio às transformações da sociedade ao longo dos séculos e 

furta-se de analisar o direito, em cada processo histórico, a partir do conjunto das relações 

sociais, políticas e econômicas de cada. É comum se defender, por exemplo, a ideia de que o 

regime de propriedade privada é uma espécie de instituição natural, de modo que a sua 

existência e reprodução corresponderiam à expressão mais conveniente da natureza humana e 

às aspirações dos homens.  

É sem dúvida uma “ideologização” da realidade social e expressão do idealismo jurídico. Na 

visão de Pasukanis, 

 

O pensamento que não ultrapassa os marcos das condições de existência burguesa não pode 
conceber esta necessidade de outra maneira do que, senão, como uma necessidade natural; é por 
isso que a doutrina do direito natural é, consciente ou inconscientemente, o fundamento de todas as 
teorias burguesas do direito. A escola do direito natural não foi apenas a expressão marcante da 
ideologia burguesa em uma época na qual a burguesia surgiu como classe revolucionária e 
formulou as suas reivindicações de maneira aberta e consequente, mas também nos forneceu o 
mais profundo e o mais claro modelo de compreensão da forma jurídica. Não é por acaso que o 
apogeu da doutrina do direito natural coincidiu, aproximadamente, com o aparecimento dos grandes 
clássicos, os teóricos da economia política burguesa. As duas escolas se propuseram por tarefa a 
de formular, sob a forma mais geral e, por conseguinte, a mais abstrata, as condições fundamentais 
de existência da sociedade burguesa que a eles pareceram ser as condições naturais da existência 
de qualquer sociedade (1989, p. 35).  
 

O fenômeno jurídico deve ser analisado por suas fontes reais, suas condições existenciais, 

por seus condicionamentos históricos. As relações jurídicas não se explicam por si mesmas, ou 

seja, por procedimentos puramente normativos (juristas positivistas), nem muito menos por uma 

ideia a priori (idealistas). Por outro lado, não é suficiente que se busque uma explicação do 

fenômeno jurídico a partir de conceitos mecanicamente adaptados de outras ciências, como a 

sociologia, a psicologia etc. Essas correntes, partindo da convicção de que o idealismo e a 

versão positivista captam de forma errônea o direito, buscam, com o auxilio de seu método, 

compreender o direito como fenômeno real, embasado na história e nas relações sociais. 

Entretanto, à semelhança das teorias profundamente idealistas, anota Pasukanis, as 

correntes jurídicas sociológicas e psicológicas apresentam-nos algumas dificuldades, tendo em 

vista que 
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Deixam usualmente a forma jurídica fora dos seus círculos de reflexões; em outros termos, elas não 
percebem, pura e simplesmente, o problema que está posto. Elas trabalham desde o começo com 
conceitos extrajurídicos e ainda que eventualmente levem em consideração definições jurídicas, 
somente o fazem para apresentá-las como “ficções”, “fantasmas ideológicos”, “projeções”, etc. Esta 
atitude naturalista ou niilista inspira, à primeira abordagem, uma certa simpatia, particularmente se a 
opusermos às teorias jurídicas idealistas totalmente impregnadas de teleologia e de “moralismo”. 
Após frases pomposas sobre “ideia eterna do direito”, ou sobre a “significação absoluta da 
personalidade”, o leitor que procura uma explicação materialista dos fenômenos sociais se volta, 
com satisfação particular, em direção às teorias que abordam o direito como resultado de uma luta 
de interesses, como manifestação da coerção estatal ou mesmo como um processo desenvolvendo 
- se na psique humana real. A muitos marxistas têm sido suficiente introduzir, nas teorias acima, o 
momento da luta de classes para se obter uma teoria do direito verdadeiramente materialista e 
marxista. Daí não resulta mais do que uma história das formas econômicas com uma tintura jurídica, 
mais ou menos forte, ou uma história das instituições, mas em nenhuma hipótese uma teoria geral 
do direito (Idem, p. 167). 
 

Os fundamentos do direito se encontram nas condições materiais em que os homens 

constroem sua vida, em suas formas de organização. Por trás dos fenômenos jurídicos há, sem 

dúvida, relações sociais. Considerando as razões acima, pode-se dizer que o direito não é a 

concretização de uma ideia absoluta, nem se constitui uma realidade invariável. É uma realidade 

historicamente determinada e, portanto, mutável, tanto variável quanto as formas de organização 

social, política e econômica entre os homens. Há nesse caso uma inter-relação, uma relação 

dialética entre o direito e os condicionamentos sócio-históricos.22  

Não obstante, ainda predominam nas faculdades de direito do país as concepções 

marcadamente conservadoras, arvorando-se de científicas, pelo simples fato de não serem 

críticas e de aceitarem as coisas na sociedade como estão estabelecidas. Sendo, pois, o direito 

tendente a manter a segurança e a ordem, significa, para as concepções tradicionais, que é 

normal que os alunos de direito devam manter-se distantes de qualquer tentativa de avaliar 

criticamente a realidade.  

As transformações verificadas hodiernamente desmentem o formalismo e o neutralismo 

existentes. As mudanças na economia e na configuração política internacional provocam muitas 

mutações na ordem jurídica interna e externa. A legislação social e as Constituições têm 

passado por várias mudanças para se adaptar à “nova ordem mundial” (isto é, a crise estrutural 

do capitalismo), como chamam os vários teóricos.  

Para os juristas de orientação marxista, o teórico do direito deve, além de teorizar e 

constatar, transformar a realidade. Nessa dialética entre a teoria e a prática, uma se 

enriquecendo com a outra, é que se encontra a chave metodológica para uma análise 

consistente, apropriando-se de todo o progresso que a ciência e a teoria do direito conseguiram 

obter, nos longos anos de pesquisa. Também, para a teoria marxista, o direito não é sempre e 
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 em todos os rincões da história humana o mesmo. Suas formas e seu conteúdo estão 

diretamente ligados à vida concreta, isto é, o nível de desenvolvimento das forças produtivas, ou 

seja, o grau de afirmação da atividade humana como veículo de transformação da natureza 

mediante a técnica e a forma de organização da vida social.   

Quais as implicações entre direito e sociedade? Como se poderia conceituar o direito, como 

fenômeno social? Conforme Stoyanovitch, em El pensamiento marxista y el Derecho,  

 
queriendo encontrarle fuentes o causas, como a todo fenómeno, existencial o normativo, se puede ir 
lejos, sobrepasar el estudio de los hechos y remontarse a la metafísica. Esto es lo que hacen los 
filósofos del derecho. Tratando de dotar al derecho de un origen suprasensible, que varía según los 
autores, las épocas y los lugares, quieren incluirlo en un universo que expresa, casi siempre, uma 
determinada concepción del mundo. Pretenden dar, reconocer y hacer reconocer así al derecho 
fenoménico, producto de la sociedad o más bien de una de sus partes, y, por consecuencia, 
discutible y controvertible em su contenido, un valor objetivo y muchas veces absoluto, a condición, 
sin embargo, de que corresponda a esta alta Idea que se hacen de él y que colocan en la base de 
su sistema (razón Idea absoluta, conciencia recta y pura). En Marx no hay que esperar nada de 
esto. Si él tiene también su concepción del mundo, ésta no es metafísica; es incluso antimetafísica 
(1981, p.02). 

 
Para Stucka, que tentou formular uma concepção do direito a partir do campo teórico de 

Marx e Engels, com base nas experiências jurídicas anteriores, o direito constitui um sistema de 

relações sociais (ou ordenamento), correspondente aos interesses da classe dominante e 

tutelado pela força organizada dessa classe. Dessa forma, a construção de Stucka se embasa no 

caráter de classe do sistema jurídico, sendo esse precisamente o seu aspecto essencial. 

Segundo o próprio Stucka, 

 

O direito é um sistema (ou ordenamento) de relações sociais correspondentes aos interesses da 
classe dominante e tutelado pela força organizada desta classe. Com certeza se pode fazer uma 
definição mais perfeita do conceito de direito. Seria necessário dar maior destaque aos termos 
“sistema ou ordenamento” ou substituí-los por outro que dê maior ênfase à participação consciente 
do homem na implantação deste “sistema ou ordenamento”. Recentemente, em vez do termo 
“sistema” etc., empreguei a expressão “forma de organização das relações sociais, isto é, das 
relações de produção e de troca”. Talvez fosse melhor salientar mais o fato de que o interesse da 
classe dominante é o conteúdo fundamental, a característica essencial de todo o direito (1988, p. 
16).   
 

Prefaciando a terceira edição de sua obra fundamental sobre o direito, Stucka assinala que  

 

No intervalo que transcorreu desde a primeira edição apareceu uma série de livros que, de uma ou 
de outra maneira, completam o meu trabalho, mesmo apesar de em parte não concordarem com a 
minha posição. Recordarei em primeiro lugar o trabalho Teoria Geral do Direito e Marxismo, de E. 
Pachukanis. O autor sustenta igualmente o caráter classista do direito, mas fundamenta o seu 
trabalho de forma diferente e coloca questões distintas. Aproxima a “forma jurídica” da “forma 
mercantil” e tenta desenvolver um trabalho análogo ao realizado por Marx na economia política: 
“analisando basicamente as generalizações e abstrações elaboradas pelos juristas burgueses, tenta 

                                                                                                                                                                                                      
22 Sobre esse aspecto, ver os trabalhos de crítica ao direito burguês de Moreira (1978), Stoyanovitch (1981), 
Stucka (1988), Pasukanis (1989).  
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 evidenciar o significado autêntico, quer dizer, o condicionamento histórico da forma jurídica”. 
Desta maneira o autor concluiu que o direito deriva da troca de mercadorias e que não aparece 
antes dela, esquecendo a outra fonte do direito, as relações de domínio na propriedade privada dos 
meios de produção ( e da terra em primeiro lugar). Isto antes do mais. Por outro lado, o autor, que 
não concorda com os defensores da ideologia jurídica, fala ao mesmo tempo da “forma jurídica” 
como de um “simples reflexo da mais pura  ideologia”, esquecendo que a própria forma não é um 
simples reflexo e que a ideologia jurídica é o reflexo do direito enquanto forma concreta. Isto se 
explica porque o autor, embora analise somente o direito na sociedade burguesa (a economia 
política é para Marx exclusivamente a economia da época capitalista), tirou conclusões relativas ao 
direito em geral, ou seja, aplicáveis também ao direito de outras épocas da sociedade classista 
(Idem, p. 11). 
 

Pachukanis, por sua vez, não se conforma com o conceito de Stucka, que para ele era 

incompleto e insuficiente. Se bem que a oposição de interesses seja uma condição para a 

constituição do direito, analisar o direito como um conjunto de relações sociais representativas de 

interesses de classe, “como a forma de qualquer relação social, pode-se dizer que, a priori, as 

suas características passarão despercebidas” (1989, p. 17). Pachukanis desejava saber como 

uma relação social, que, para Stucka, representa os sumos interesses da classe dominante, 

convertia-se em determinadas condições históricas na forma específica do direito. Para ele, é a 

ideia de equivalência, decorrente das trocas mercantis, que funda a ideia de equivalência 

jurídica, de modo que, a forma jurídica das relações sociais encontra a sua plenitude no sistema 

capitalista de produção, quando se desenvolve plenamente.23 

Pasukanis esclarece essa posição numa passagem de A Teoria Geral do Direito e o 

Marxismo:  

 

Nos estágios primitivos de desenvolvimento, a troca de equivalentes, sob a forma de compensação 
e reparação dos prejuízos, produziu esta forma jurídica, muito primitiva, que se vê nas leis bárbaras; 
do mesmo modo, as sobrevivências da troca de equivalentes na esfera da distribuição, que 
substituirão igualmente numa organização socialista da produção (até à passagem para o 
comunismo evoluído), obrigarão a sociedade socialista a se confinar, por algum tempo, “no 
horizonte limitado do direito burguês”, tal como o previra Marx. Entre estes dois pontos extremos 
opera-se o desenvolvimento da forma jurídica que atinge o seu mais alto grau na sociedade 
burguesa capitalista. Podemos também caracterizar este processo como uma desagregação das 
relações orgânicas patriarcais que são substituídas por relações jurídicas, isto é, por relações entre 
sujeitos que, formalmente, possuem os mesmos direitos (1989, p. 06).24 
 

Os autores marxistas comentados procuravam um conceito de direito a partir das condições 

sociais e econômicas por meio das quais os homens se organizam. Portanto, buscam analisar a 

intrínseca relação entre direito e sociedade, uma relação central para a compreensão do 

                                                        
23  Sobre o pensamento de Pasukanis acerca da relação entre direito e a universalização das trocas mercantis 
no capitalismo, analisar especialmente a obra de Naves (2000). 
24 Pasukanis acentua: “É justamente por isso que na sociedade burguesa a forma jurídica, em oposição ao que 
ocorre nas sociedades edificadas sobre a escravatura e a servidão, adquire uma significação universal; é por isso 
que a ideologia jurídica se torna a ideologia por excelência e que também a defesa dos interesses de classe dos 
exploradores surge, com um sucesso sempre crescente, como a defesa dos princípios abstratos da subjetividade 
jurídica” (1989, p. 10). 
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 fenômeno jurídico. Não se trata de uma sociedade abstrata qualquer, mas de um conjunto de 

relações sociais e econômicas do capitalismo, que foi estudado tão coerentemente por Karl 

Marx, em O Capital (1867).  

O marxismo deu um impulso muito importante ao estudo do direito na medida em que 

realiza a crítica das condições sociais e econômicas da sociedade capitalista, fornece elementos 

para a compreensão das relações de produção anteriores à ordem do capital, e, particularmente, 

quando: a) demonstra o caráter conflituoso da sociedade em que vivemos e o caráter de classe 

do Estado e do direito; b) procura estudar o direito no interior das relações sociais da ordem do 

capital, de forma mais complexa e eivada de determinações; c) não tem qualquer compromisso 

com formas de dominação, inclusive através de mecanismos jurídicos, seu único compromisso é 

com o desvelamento do real, com a compreensão do mundo jurídico e seus vínculos com os 

processos econômico-sociais; d) objetiva unir teoria e prática social, no sentido de que a 

elaboração de uma teoria crítica do direito, de base marxista, deve estar vinculada à atividade 

revolucionária, em defesa das reivindicações da classe operária e demais explorados, como 

parte da luta pelo socialismo. 
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 CAPÍTULO II 
LIBERALISMO, MARXISMO e KEYNESIANISMO 

[um olhar crítico sobre o passado] 
 

Os pensamentos da classe dominante são também, em todas as 
épocas, os pensamentos dominantes, em outras palavras, a classe 

que é o poder material dominante numa determinada sociedade é 
também o poder espiritual dominante (Marx e Engels, A Ideologia 

Alemã). 
 

2.1. Inicialmente 
 
Nesta segunda parte, pretende-se fazer uma análise histórica das teorias socioeconômicas, 

que estão na base da legitimação ou da crítica da sociedade capitalista e do direito que lhe é 

correspondente, o direito burguês. Delas se originaram inúmeras teorias e posições a respeito do 

ordenamento jurídico historicamente existente. A análise do desenvolvimento do capitalismo e 

das teorias que o analisam é importante para compreendermos as relações jurídicas capitalistas 

e, inclusive, a incorporação pelo direito burguês de normas sobre direitos sociais e trabalhistas. 

O entendimento traçado na primeira parte acerca do direito, enquanto fenômeno social 

ligado às condições materiais de existência e de caráter histórico-social, bem como a profunda 

imbricação da chamada Ciência do Direito, enquanto pretensa ciência social, com os interesses 

e conflitos de classes existentes na sociedade burguesa, propiciam a compreensão mais a frente 

dos chamados direitos sociais e trabalhistas (sobre as relações entre capital e trabalho) e 

econômicos (os direitos de propriedade, livre iniciativa, etc.). Quer dizer que esses direitos só se 

tornam inteligíveis no contexto em que nasceram e se desenvolveram, inclusive o seu estado 

atual, diante da crise estrutural do capitalismo e do processo de limitação e destruição de direitos 

e conquistas sociais, levados a cabo pelo Estado e governos capitalistas.  

Para tanto, torna-se imprescindível esboçar os antecedentes socioeconômicos, que 

marcaram profundamente a atual ordem social do capitalismo e os referenciais teóricos 

conflitantes, que procuraram, realçamos, ora legitimar a dominação, ora criticar duramente o 

sistema econômico e social vigente e suas expressões jurídicas.   

O capitalismo liberal é, nesse aspecto, o cenário, no qual os primeiros embriões de uma 

legislação sobre a condição social do trabalhador se mostram latentes. E é precisamente em 

resposta aos problemas e interrogações originados no capitalismo, pela exploração do trabalho 

pelo capital, sob o amparo do Estado e governos burgueses, que aparecem os direitos sociais 

(direitos que põem limites à exploração, porém não a suprimem), mais precisamente chamados 

por Marx de “limites legais à exploração” e “limitação legal”, quando se refere às normas sobre a 

condição social do trabalhador, em sua obra magistral, O Capital (1867).  

Uma compreensão inicial da teoria e da prática do liberalismo econômico e jurídico 

fornecerá subsídios para entender não só as ideias atuais dos teóricos neoliberais, mas para 
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 entender o papel que aquela corrente de pensamento jogou na legitimação do capitalismo em 

ascensão na Europa e na luta contra as relações de produção feudais em decadência. No caso 

dos atuais teóricos do neoliberalismo, levantam-se em apoio às teorias de Adam Smith e dos 

economistas liberais, resgatando-os, em particular, quanto à defesa do mercado e do papel do 

Estado na sociedade, para justificar os retrocessos no campo dos direitos e conquistas sociais. 

De uma forma dogmática, ou com pequenas variações, os economistas e juristas do “novo 

liberalismo” reacendem velhas ideias para criticar as limitações e fracassos do keynesianismo e, 

principalmente, para atacar Marx e o marxismo. 

 
2.2. A teoria do liberalismo 

 
O liberalismo, como perspectiva filosófica, política e econômica só se torna compreensível 

plenamente, quando analisado no contexto histórico no qual se gestou e desenvolveu-se.25 Essa 

concepção de sociedade emerge em sua forma embrionária desde fins do século XVII, para 

proporcionar uma justificação racional às transformações operadas pelas relações sociais, 

políticas e econômicas do capitalismo no seio de uma sociedade feudal em decomposição.  

Ao tempo em que as relações de produção capitalistas e de organização da sociedade 

burguesa iam se impondo, e, particularmente, com a crescente formação de uma massa de 

proletários industriais no final do século XVIII e início do XIX, torna-se imprescindível justificar a 

organização econômica, política e social burguesa, como também formular teoricamente a 

supremacia dos novos valores individualistas nas classes sociais dominantes e dominadas.  

Ideias como livre iniciativa, esforço pessoal, competição, liberdade, igualdade, dedicação ao 

trabalho etc. passam a ser manejadas não só contra a nobreza e clero decadentes, como para 

orientar teórico, político e ideologicamente a nova classe social burguesa, tendo como foco 

principal a legitimação da exploração do homem pelo homem, sob a base das relações de 

assalariamento nascentes, e a demonstração de que o capitalismo consistiria a forma de 

organização econômica e social mais elevada e, em determinados aspectos, a forma de 

sociedade que permitiria a efetivação da liberdade.  

O feudalismo era uma sociedade baseada na exploração do trabalho camponês, 

responsável pela produção agrícola e artesanal nas grandes propriedades de terras (feudos). 

Nas cidades, desenvolvia-se uma pequena produção artesanal, realizada por produtores 

artesãos em oficinas (guildas ou corporações de ofício). Existia, portanto, uma Economia 

Mercantil simples, que objetivava, em grande medida, a satisfação imediata dos pequenos 

                                                        
25  Sobre a ascensão do capitalismo e a emergência do liberalismo como concepção teórica, política e 
ideológica da burguesia, além das análises de Marx em O Capital, ver os seguintes autores: Huberman (1986), 
Beaud (1989), Dobb (1976), Fusfeld (2001), Hobsbawn (2000, 2002), Napoleoni (1991, 1997), Coggiola (2002).   
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 produtores. As trocas mercantis existiam, mas não eram a base fundamental do 

funcionamento da sociedade feudal.  

Como assinala Fusfeld, no feudalismo existiam  

 
Trocas, comércio e mercados, mas eram, sobretudo, de longa distância e inter-regionais, 
restringindo-se a produtos de luxo consumidos pela nobreza e pelos mais abastados. Comunidades 
de camponeses, rurais e praticamente autossuficientes, produziam um excedente pago ao senhor 
em produtos, trabalho e, ocasionalmente, dinheiro. Esse excedente era o que permitia à aristocracia 
adquirir produtos de luxo – tecidos finos, produtos de metal, vinhos e outros componentes de uma 
“boa vida”. Desenvolveu-se uma economia dual, compreendida por vilarejos de camponeses, de um 
lado, e centros comerciais, de outro. Tratava-se de uma economia regulamentada que operava 
segundo partes bem definidas – como a propriedade senhorial, os centros comerciais e as guildas 
(associações profissionais de comerciantes ou artesãos) – e não segundo decisões particulares 
livremente negociadas (2001, p. 11-12). 

 

Coggiola sintetiza as principais características da sociedade feudal da seguinte forma: 

 
Na Idade Média, basicamente nas pouquíssimas regiões mais “desenvolvidas” comercialmente (por 
exemplo, as planícies mediterrâneas), o capital mercantil (aquele que se valoriza exclusivamente na 
circulação das mercadorias, através da troca) passou a assumir uma importância cada vez maior, 
embora se situasse no interior de uma formação social feudal, na qual a riqueza principal era a terra 
e a produção dominante era feita em unidades produtivas (os feudos) voltadas para a 
autossuficiência, embora, evidentemente, em nenhuma medida fossem realmente responsáveis 
pela produção de tudo o que consumiam. As cidades eram ainda um apêndice da economia local, 
as trocas mediadas pela moeda eram secundárias face ao grosso do intercâmbio que era feito de 
modo natural e direto (escambo); o Estado, do ponto de vista técnico ou jurídico, não existia. O 
Estado feudal era o próprio estamento dominante em armas: a nobreza, que controlava diretamente 
a vida dos camponeses. O feudalismo era um modo de produção baseado na propriedade da terra 
por parte de um estamento dominante, a nobreza. A essa nobreza submetiam-se camponeses 
através de laços de servidão, expressos numa série de obrigações. Essas obrigações servis 
consistiam na entrega, forçada ou voluntária, por parte dos servos, daquela parte da produção que 
excedia à manutenção de suas necessidades básicas (o excedente econômico). Além disso, havia 
privilégios aristocráticos, cuja efetividade variou geográfica e historicamente. O fato primordial é que 
a economia feudal era por natureza localizada, autocentrada e pouco adequada ao comércio de 
longa distância. A vida da maior parte das pessoas era vivida em aldeias, seu universo de 
intercâmbio era limitado e isso continuou acontecendo, para a maior parte da população mundial, 
até meados do século XIX (2002, p. 18). 
 

As transformações ocorridas particularmente entre os séculos XVI e final do século XVIII, 

quando acontece a revolução Industrial foram sintetizadas por Marx, em O Capital, no capítulo 

destinado à análise da “Acumulação primitiva do capital”. O contexto de nascimento da 

concepção liberal de sociedade é marcado pela desagregação das relações de produção feudais 

e de nascimento e sedimentação das novas relações de produção burguesas. A sociedade 

capitalista nascia das entranhas do feudalismo em colapso, como produto de um amálgama de 

condições materiais e espirituais, entre as quais se destacam: a acumulação de capitais na 

Europa, nas mãos de uma nova classe de burgueses, a formação dos Estados Nacionais, o 

desenvolvimento do comércio marítimo e incremento do comércio e da produção de mercadorias 

ente cidades e nações, inclusive entre continentes, a exploração colonial das “novas terras 
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 descobertas” com as chamadas grandes navegações, a expulsão das massas camponesas 

pelos proprietários de terras (cercamentos de terras) e a imposição das denominadas “leis 

sanguinárias” de assalariamento aos camponeses e artesãos.  

No cerne dessas mudanças, uma nova classe social – a burguesia - assume para si tarefas, 

até então controladas por classes próprias da estrutura feudal (nobreza, clero), que iam desde o 

nível das atividades econômicas, passando pelo exercício do poder político e pela elaboração 

filosófica. De classe economicamente dominante, com a expansão das relações sociais de 

produção capitalistas, a burguesia se insurge politicamente contra a dominação do clero e da 

nobreza, o que se deu, em particular, pela irrupção de revoluções democrático-burguesa na 

Europa, como na Inglaterra e França.  

Pelas obras de John Locke, procura-se traçar os limites entre a Igreja e o Estado, de modo 

que este último não poderia, sob qualquer pretexto, impor um culto ou uma fé. Nas palavras de 

Locke: 

 
Julgo que é preciso, antes de mais nada, distinguir entre os assuntos da cidade e os da religião. (...) 
porque em nenhum lado transparece que Deus tenha atribuído semelhante autoridade aos homens 
sobre os outros de maneira a poderem obrigá-los a abraçar a sua religião. (...) O poder civil não 
deve prescrever artigos de fé com a lei civil, quer se trate de dogmas ou formas de culto divino 
(1987, p. 92-105).   

 

Durante todo o feudalismo, a Igreja romana exerceu, soberanamente, o poder eclesiástico. 

Quem não se harmonizava com os princípios e dogmas cristãos era perseguido, excomungado, 

torturada e até condenado à pena capital. Diversos pensadores e cientistas importantes na 

história da humanidade sofreram com as perseguições da Igreja, sendo obrigados a abjurar e 

proibidos de lecionar nas universidades fundadas pela Igreja. Quando se negavam a fazer isso, 

eram condenados a penas graves, como a própria morte. Foi o caso, por exemplo, de Giordano 

Bruno. Contra esse estado de coisas se insurge a pena de Locke: 

 
Se alguém, para a salvação da sua alma, quiser adotar algum dogma ou culto, é necessário que 
acredite, do fundo do coração, que este dogma é verdadeiro e que o culto será aceite por Deus e 
lhe é agradável. (...) Mas não me lembro de alguma vez ter lido no Novo Testamento que a 
verdadeira igreja de Cristo deve perseguir os outros, ou atormentá-los, ou obrigá-los a abraçar a fé 
e os dogmas pela força, pela espada e pelas chamas. (...) não há jurisdição eclesiástica para os 
assuntos terrestres, e o ferro e o fogo não são instrumentos adequados para combater os erros e 
instruir ou converter os espíritos dos homens (Idem, ibidem). 

 

Dessa forma, a ascensão histórica da burguesia (fabricantes, mercadores, banqueiros etc.) 

não se deu de forma retilínea, nem por meios pacíficos. A conquista do poder econômico numa 

primeira fase e, posteriormente, a tomada do poder do Estado foi resultado de lutas, por vezes 

muito violentas, como ocorreu na França da época da Revolução Francesa de 1789. Como 
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 destaca mais uma vez Coggiola, em sua análise desses processos políticos, que levaram a 

burguesia ao poder do Estado, 

 
O período mais radical da Revolução Francesa também foi concluído com a derrota de sua direção 
(os jacobinos, donos do poder ente 1792 e 1794). Estes também tiveram os seus continuadores 
radicais, na chamada “conspiração dos iguais”, encabeçada em 1796 por Gracchus Babeuf. Como o 
próprio nome indica, essa fração propôs um programa de propriedade comunal, para aprofundar a 
revolução (Idem, p. 54).26 

 

Esse processo de transformações é traduzido no plano teórico por meio do liberalismo, do 

contratualismo e as ideias do Jusnaturalismo. No plano filosófico emergem correntes importantes 

como o racionalismo francês e o empirismo inglês. Os autores iluministas não raro se apoiaram 

na filosofia materialista para criticar e combater, de um ponto de vista intelectual, as ideias 

reinantes na época feudal, em partir as posições da Igreja. Os vínculos da Igreja com o Estado 

eram tão marcantes, que a crítica aos resquícios do feudalismo se volta ao questionamento da 

supremacia das ideias teológicas como via indireta de crítica do próprio Estado absolutista. Essa 

tendência de crítica à Igreja e às ideias teológicas é muito forte quando a organização política, 

social e econômica do regime feudal entra em crise.2277  

Com o fortalecimento dos conglomerados urbanos, como espaço econômico, político e 

cultural, desenvolve-se também a investigação científica. O pensamento científico vai ganhando 

corpo e fincado raiz, a fim de superar, ao nível da elaboração intelectual, o domínio da fé sobre o 

pensamento racional. De Copérnico a Galileu, de Kepler a Newton, essa corrente de pensamento 

avança no campo das Ciências Naturais. A investigação sobre a sociedade começa a ganhar 

força, inicialmente, no campo da Ciência Política (Maquiavel), ganhando força a partir de meados 

                                                        
2266    Dessa forma, os acontecimentos econômicos, políticos e sociais que estão na base da transição do 
feudalismo ao capitalismo mostram-nos uma profunda complexidade, tendo em vista que, conforme observação de 
Castels, “Os processos subentendidos por essa oposição são mais complexos – como as lutas revolucionárias vão 
revelar – do que aquilo que mostra o face-a-face dramatizado do antigo e do novo. Primeiro, porque o novo não é 
tão novo. Caminhou durante muito tempo e seus germes já estavam depositados na “constituição feudal”. E depois, 
porque não é homogêneo. A dinâmica que acarreta “o comércio” e a "indústria”, para restringir-se aos dois setores 
evocados aqui por Stevart, não tem a mesma amplitude sem o mesmo ritmo. Enfim, porque não tem a 
universalidade que seus porta-vozes lhe emprestam. O triunfo da modernidade representa interesses e valores de 
grupos bem circunscritos que não se opõem apenas aos privilégios dos partidários do “Antigo Regime”. A Europa do 
século XVIII tem, sem dúvida nenhuma, seus “progressistas” e seus “conservadores”. Mas abrange também a 
massa dos que estão em posição ambígua diante dessa oposição. Sobretudo nas transformações que se perfilam, a 
posição dos que formam a base da pirâmide social é particularmente ambígua. Certamente têm pouco a perder; em 
todo caso, poucos privilégios” (1998, 211-212).  
2277 Na Alemanha, por exemplo, o pensamento de Hegel é dirigido pelos Jovens Hegelianos, dos quais Marx fez 
inicialmente parte, para a crítica da religião. Através desse viés, criticavam-se o Estado e as instituições dominantes. 
E pensava-se mesmo que a mera crítica seria capaz de imprimir à realidade transformações profundas. Os 
discípulos de Hegel acreditavam que a substituição das ideias conservadoras da estrutura feudal pelas ideias 
críticas poderia desencadear mudanças expressivas na realidade. Marx, como pensador revolucionário, se distancia 
dessa corrente intelectiva e, em sua obra comum com Engels, A Ideologia Alemã, de 1845, promove uma crítica 
mordaz dessa concepção de que as ideias por si mesmas seriam capazes de transformar o real. Para Marx as ideias 
precisam tomar conta da realidade, transformar-se em força material. Para tanto, devem ser construídas a partir do 
real e voltar-se a ele para transformá-lo. Mas quem transforma a realidade são os homens. Conforme Marx, “Toda a 
crítica filosófica alemã, de Strauss a Stirner, limita-se à crítica das representações religiosas” (Marx, 1998, p. 08).  
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 do século XVII, com a Revolução Gloriosa inglesa e, no século XVIII, com enciclopedismo 

iluminista. 

A teoria do liberalismo é, portanto, produto de todas essas condições. É por meio dessas 

forças sociais, políticas, culturais e, principalmente, econômicas, que a doutrina do liberalismo se 

aperfeiçoa e se impõe como ideia dominante, por todo um período da história da humanidade, 

particularmente no século XIX. Conforme Marx, 

 

cada nova classe que toma o lugar daquela que dominava antes dela é obrigada, mesmo que seja 
apenas para atingir seus fins, a representar o seu interesse como sendo o interesse comum de 
todos os membros da sociedade ou, para exprimir as coisas no plano das ideias; essa classe é 
obrigada a dar aos seus pensamentos a forma de universalidade e representá-los como sendo os 
únicos razoáveis, os únicos universalmente válidos. Pelo simples fato de defrontar com uma classe, 
a classe revolucionária se apresenta, de início, não como classe, mas sim como representando a 
sociedade em geral; (...) Quando a burguesia francesa derrubou o domínio da aristocracia, permitiu 
que muitos proletários se elevassem acima do proletariado, mas unicamente no sentido de que se 
tornaram, eles próprios, burgueses (Marx e Engels, 1998, p.50).    
 

Como concepção de sociedade, o liberalismo foi possível graças a várias contribuições 

teóricas, sejam elaboradas de forma consciente, ou melhor, com o intuito de justificar as relações 

econômicas do capitalismo nascente, ou, de maneira inconsciente, subvertendo outras tantas 

manifestações culturais e religiosas do feudalismo. Alguns autores sequer poderiam imaginar 

que suas obras pudessem convergir para criar o clima intelectual próprio do liberalismo.  

A formação dessas teorias se deu tendo como suporte a questão da liberdade, ideia matriz 

a partir da qual buscavam sistematizar as novas ideias e modelos de organização social. No 

campo político, há uma versão do poder elaborada por Montesquieu (separação de funções 

estatais) e o contributo de Rousseau sobre a liberdade e a democracia. Na Inglaterra, origina-se 

uma doutrina chamada Utilitarismo, capitaneada por David Hume, James Mill e Jeremy Bentham. 

Em 1776, vinha a lume a obra – prima do capitalismo liberal, o livro de Adam Smith Investigação 

sobre a natureza e a causa da riqueza das Nações, que planta as bases teóricas do liberalismo 

econômico de forma sistemática. Smith representa para a teoria econômica o clima de otimismo 

próprio de sua geração. Concretiza em sua obra máxima uma tentativa séria de assimilação e 

superação das análises econômicas elaboradas pelo mercantilismo e pelos fisiocratas. 

Sistematizando algumas definições clássicas da economia política,  

A Riqueza das Nações fornece indubitavelmente as ideias gerais do pensamento 

econômico liberal. A crença de Smith no novo sistema é patente ao analisar o problema da 

divisão do trabalho e o avanço da técnica: 

 
É a grande multiplicação da produção de todas as diferentes técnicas em consequência da divisão 
do trabalho, que ocasiona, numa sociedade bem governada, aquela opulência universal que se 
estende às classes sociais mais baixas do povo. Todo operário tem uma grande quantidade de seu 
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 próprio trabalho disponível, além de suas necessidades, e todo outro operário, estando 
exatamente na mesma situação, fica capacitado a trocar grande quantidade de seus próprios bens 
por uma grande quantidade, ou o que dá no mesmo, pelo preço de uma grande quantidade dos 
bens dos outros. Fornece-lhes abundantemente o que eles precisam, e estes o abastecem com o 
que precisar, e uma abundância geram difunde-se por todas as classes sociais (11998866,,  p..  2211)).  
 
A Economia Política clássico assentou as bases da teoria do valor-trabalho, que 

fundamenta no trabalho humano a origem da riqueza e a transformação da natureza. É verdade 

que consideravam a própria ação da burguesia a frente dos seus negócios como parte da 

atividade de trabalho humano. As classes do antigo regime apareciam para essa teoria como 

uma camada parasitária diante das novas relações de produção burguesas. Mas os teóricos do 

pensamento econômico clássico burguês não tiraram todas as conseqüências da nova teoria do 

valor. Não tinham como objetivo (devido as suas limitações históricas e seu ponto de vista 

burguês) de explorar o fato de que os trabalhadores produzem a riqueza, por meio do seu 

trabalho, mas não se apropriam da riqueza por eles produzida na sociedade capitalista. Mesmo 

assim, suas teorias eram revolucionárias para a época e representavam uma classe em 

ascensão. Nas primeiras décadas do século XIX, suas ideias seriam desenvolvidas por outros 

economistas, entre eles David Ricardo.2288 

De certa maneira, pode-se afirmar que o liberalismo representa para a aristocracia feudal 

uma avassaladora tormenta, uma crítica que destrói valores sobre os quais se organizou a vida 

do mais simples camponês, que, juntamente com o artesão arruinado, aprendizes imobilizados, e 

agricultores, passou à condição de assalariado, até o mais altivo nobre. O liberalismo econômico 

mostrava as insuficiências da produção feudal, propugnando por mudanças profundas. A 

Economia Política, produto da ascensão do capitalismo, procura compreender as novas 

transformações no campo econômico. De fato, de mercado local, o sistema feudal deu lugar a 

uma economia com traços nitidamente internacionais2299. De uma produção deficiente, orientada, 

principalmente, para atender as necessidades do feudo, passou-se à produção em escala muito 

maior e diversificada, com pretensões comerciais externas.  

O liberalismo levantou a bandeira da liberdade na luta contra a nobreza, o clero e a rigidez 

da estrutura corporativas das guildas artesãs, mas o sentido que dava à liberdade destoava cada 

                                                        
28 Engels em sua obra Dialética da natureza relata com entusiasmo a obra gigantesca dos primeiros 
pensadores da modernidade capitalista: “Foi a mais grandiosa transformação progressista que a humanidade 
conheceu, uma época que precisava de gigantes e os soube criar: gigantes do pensamento, da paixão e do caráter, 
gigantes da universalidade e da erudição. Os homens que fundaram a moderna dominação burguesa eram tudo, 
menos prisioneiros da estreiteza burguesa” (1974, p. 13).  
29 Para Rodolsky, “O que distingue radicalmente a produção capitalista em relação a todos os modos de 
produção anteriores é o seu caráter universal, seu impulso em direção a uma permanente revolução das forças 
produtivas materiais. As etapas pré-capitalistas da produção – por seus métodos de trabalho primitivos, não 
desenvolvidos – nunca conseguiram desenvolver o trabalho para muito além do necessário à manutenção imediata 
da vida. ´O sentido histórico do capital` consiste precisamente em ´criar o trabalho excedente, trabalho supérfluo do 
ponto de vista do mero valor de uso, da mera subsistência`. O capital cumpre essa missão ao desenvolver de modo 
sem precedentes as forças produtivas sociais, de um lado, e as necessidades e capacidades de trabalho dos 
homens, de outro” (2001, p. 352). 
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 vez mais das camadas mais baixas da sociedade capitalista. O exercício da liberdade 

pressupunha a posse de propriedades, ou seja, de condições econômicas, políticas e sociais 

para que os indivíduos pudessem expressar suas potencialidades. Condicionada pelas 

condições capitalistas, pelo domínio dos meios de produção, a liberdade era para o operariado 

uma coisa a ser conquistada, através da transformação da sociedade do capital, pela superação 

das formas atuais de exploração do homem pelo homem. 

A liberdade era, fundamentalmente, a liberdade da burguesia para explorar as suas 

atividades econômicas. O liberalismo econômico e político não deixam evidentemente 

transparecer em toda essa plenitude esse fato, pois a própria burguesia tenta passar, como diz 

Marx, as suas ideias como posições universais, que, representando uma classe revolucionária 

em ascensão na luta contra as classes conservadoras do feudalismo, consegue arregimentar em 

torno das suas posições políticas as demais classes populares (campesinato, artesãos, 

trabalhadores assalariados). Á medida em que a nova classe burguesa, os capitalistas, se impõe 

frente à economia e, posteriormente, com a conquista do poder político estatal, por meio das 

revoluções burguesas, fica evidente que se tratava da liberdade de iniciativa e de ação da nova 

classe dominante, a liberdade para explorar a força de trabalho assalariado, a liberdade de 

decidir os rumos da política e do Estado, a liberdade de vender e comprar, a liberdade para 

comerciar as mercadorias nos mercados em todo o globo.  

John Stuart Mill, representante intelectual da burguesia, em seu ensaio sobre a liberdade, 

realça:  

 
o único fim para o qual a humanidade está autorizada, individual ou coletivamente, a interferir na 
liberdade de ação de qualquer fração de seu número, é a autoproteção. O único propósito para o 
qual o poder pode ser legitimamente exercido sobre qualquer membro de uma comunidade 
civilizada e contra a sua vontade é o de evitar danos aos demais. O seu bem próprio, seja ele físico 
ou moral, não é uma justificativa suficiente (1989, p. 206). 
 
O direito de propriedade era a espinha dorsal do liberalismo burguês. As ideias de 

liberdade, de igualdade e de livre iniciativa eram, na verdade, parte de um conjunto de 

argumento no sentido de proteger os interesses fundamentais da burguesa em torno do direito 

de usar, gozar e dispor de sua riqueza e de poder utilizá-la para gerar mais riqueza, mediante a 

exploração da força de trabalho e dos mercados. O liberalismo afirmou sobre todos os dogmas a 

figura do indivíduo. Suas potencialidades e condições não poderiam ser molestadas pela 

autoridade estatal. O alicerce e a expressão do exercício pleno e inesgotável das potencialidades 

individuais era o direito de propriedade.  

Para o liberalismo, a iniciativa individual é a força do progresso e do bem-estar coletivo. A 

fé deliberada na capacidade individual de superar os obstáculos e buscar o bem comum era, de 

certa maneira, uma posição romântico do liberalismo, a ponto de ver com desdém a ação social 
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 e a intervenção do Estado ou de outras organizações, como associações e sindicatos 

operários. Não só a intervenção estatal na economia e nas relações entre capital e trabalho, 

como a ação das associações de trabalhadores eram encaradas como uma limitação à primazia 

da personalidade individual e, como tal, deveriam ser combatidas pelos próprios órgãos estatais, 

em particular as associações operárias, tendo em vista que representavam embriões de 

organizações de classe, que mais adiante colocariam em risco a própria existência do capital.  

Nesse sentido, o liberalismo clássico era avesso às intervenções da autoridade política na 

atividade econômica, de forma a mitigar a liberdade individual. O Estado deveria ficar restrito 

àquelas atividades indispensáveis, previstas no quadro constitucional burguês. As funções dos 

poderes públicos deveriam, por isso, estar minuciosamente previstas, a fim de que não houvesse 

ofensa aos “direitos naturais” essenciais: propriedade, liberdade, segurança, entre outros. 

Qualquer desvio significaria uma usurpação de poder. Essa visão fica patente nas palavras de 

Locke:  

 
Parece-me que o Estado é uma sociedade de homens constituída unicamente com o fim de 
conservar e promover os seus bens civis. Chamo de bens civis à vida, à liberdade, à integridade do 
corpo e à sua proteção contra a dor, à propriedade dos bens externos tais como as terras, o 
dinheiro, os móveis, etc. (...) por isso, a fim de proteger os produtos do seu trabalho, como as 
riquezas e os poderes, ou o que serve para os adquirir, com a liberdade e a força do corpo, os 
homens devem constituir com os outros uma sociedade de modo a que, ajudando-se mutuamente e 
reunindo as suas forças, tornem segura e privada, para cada um, a posse destas coisas úteis à vida 
(1987, p. 92-104). 
 
O Estado comparecia, nesse contexto, côo fiador das novas relações sociais de produção. 

Como afirmou Eaton (1958, p. 26), A “função do Estado consistia em ´manter a situação´, 

cuidando de que as leis do mercado encontrassem a liberdade para operar os seus efeitos 

benéficos”. De fato, o Estado burguês liberal do século XIX foi a forma de organização política do 

capitalismo clássico. Nele havia uma delimitação das funções estatais em relação à economia, à 

política e ao social. O Estado não poderia intervir demasiadamente na economia, a não ser para 

garantir a permanência do mercado e da concorrência entre os capitalistas. Eis a essência do 

pensamento de seu principal propugnador: Adam Smith. Como diz Ferreira Filho, 

 

Inspira-se o ideário econômico que Adam Smith tão bem exprimiu no famoso livro A riqueza das 
Nações. Ou seja, que a satisfação das necessidades gerais das comunidades melhor se dá pela 
livre concorrência entre homens que, perseguindo diretamente interesses egoísticos (o próprio 
lucro), logram o interesse geral, sem dele cogitarem, guiados por uma como que “mão invisível”. E 
isto em face de um Estado que não intervém no plano econômico, zelando apenas pela manutenção 
da ordem pública e das demais condições da competição (11999900,,    p..1133))..  
 

O papel do Estado burguês, realçamos, era basicamente garantir a liberdade econômica, o 

direito de propriedade absoluto, enfim, permitir que as relações mercantis transcorressem de 
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 forma normal. Ou, como afirma Locke:  

 
Embora, por outro lado, os homens formem um Estado para garantir, mediante a ajuda material, a 
defesa dos bens desta vida, podem, todavia, ser deles despojados quer pela rapina e pela fraude 
dos concidadãos, quer pela agressão dos inimigos do exterior; para remediar este mal, são 
necessárias armas, riquezas e a multidão dos cidadãos; para remediar aquele, são necessários leis; 
o poder e o cuidado de prover a todas estas coisas foi confiado aos magistrados pela sociedade. Tal 
é a origem, tais são os usos pelos quais se constitui o poder legislativo de todo o Estado, e tais são 
os limites que os circunscrevem: velar sempre pelas posses privadas dos indivíduos, pelo povo 
inteiro e utilidades públicas, a fim de que todos prosperem e cresçam em paz e riqueza, e se 
conservem em segurança pelas suas próprias forças contra as invasões alheias, quanto for possível 
(Idem,,  p. 115)..  
 
Na visão do liberalismo, o Estado não poderia ir além daquelas atribuições capituladas na 

Carta Política nacional, portanto, tidas como indispensáveis à existência e continuidade da 

sociedade capitalista, que se desenvolvia a passos largos com a Revolução Industrial3300. O 

contexto histórico da criação e modelação do Estado liberal clássico está ligado à própria 

evolução do sistema econômico vigente, com suas vicissitudes. Se o Estado para os liberais era 

como um mal inevitável, um fantasma que atemorizava quando excessivamente intervencionista, 

era por outro lado um guardião indispensável da segurança e permanência da economia de 

mercado e dos direitos de propriedade burgueses. O Estado, ao restringir em certas condições a 

liberdade, propiciava por outro lado a própria liberdade, agora em seu sentido econômico. Essa 

relação dialética entre Estado e liberdade econômica sempre foi a tônica que moveu as ideias do 

liberalismo.  

Mesmo criticando o intervencionismo estatal, por meio dos seus representantes ideológicos, 

a burguesia nunca deixou de recorrer aos governos e ao Estado burguês diante das 

conseqüências das crises econômicas. Elas explodiram em diversos momentos ao longo do 

século XIX (1825, 1834, 1847, 1857, e, a mais profunda delas, a de 1873-96), mostrando as 

insuficiências e as profundas debilidades do pensamento econômico e político do liberalismo 

clássico diante das contradições sociais e econômicas das sociedades capitalista, que passava 

por profundas transformações, de modo que o processo de concentração (por meio da 

                                                        
30 Na visão de Coggiola, a “(...) Revolução Industrial refere-se a um conjunto de inovações tecnológicas e 
econômicas que ocorreram na Inglaterra no século XVIII. As inovações começaram na indústria têxtil. Como se 
sabe, já em 1733, John Kay inventou a lançadeira volante, popularizada depois de 1760. James Hargreaves 
inventou a Spinning-Jenny (1765) que produzia oito fios ao mesmo tempo, mas eles eram finos demais e 
quebravam-se. Richard Arkwright (ou Thomas Highs, segundo outros autores) inventou a waterframe (fiandeira 
hidráulica, 1760), capaz de produzir oito fios simultaneamente, porém só permitia a fabricação de tecidos muito 
grossos e de baixa qualidade. Foi Samuel Crompton que conseguiu produzir fios finos e resistentes, com mule 
(1779). O aumento da produção de fios obrigou a tecelagem a se revolucionar para poder consumi-los 
produtivamente. Por isso Edmund Cartwrigth inventou o tear mecânico (1785). Essas inovações também ocorreram 
em outras indústrias. No ramo metalúrgico, substituiu-se o carvão vegetal pelo carvão mineral (coque), inventou-se o 
processo de pudlagem, descoberto por Peter Onions (1783). Thomas Newcomen inventou a máquina a vapor 
(1711), aperfeiçoada por James Watt (1765). O navio a vapor foi criado por Robert Fulton (1807) e a locomotiva a 
vapor foi feita por George Stepherson (1814). Duas coisas se percebem nesse desfile de invenções aqui 
apresentado: 1) elas estimularam o sugimento de outras, criando uma base tecnológica industrial comum; 2) as mais 
importantes foram inventadas pelos ingleses” (2002, p.33).   
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 acumulação capitalista) e centralização do capital (fusões e incorporação de capitalistas por 

outros maiores) e os problemas sociais gerados pelas crises e pela exploração da força de 

trabalho criariam novas condições históricas (passagem do capitalismo liberal-concorrencial ao 

capitalismo monopolista) e a ascensão da luta de classes do proletariado revolucionário.     

 
2.3. As repercussões no campo do direito 

 
É preciso analisar as relações entre as condições econômicas do capitalismo liberal-

concorrencial e da sua expressão teórico-ideológica, o liberalismo econômico-político, e as 

relações e as ideias jurídicas. Na etapa revolucionária da burguesia, quando lutava 

intransigentemente contra a dominação de classe do clero e da nobreza e as relações 

econômicas feudais, as ideias empunhadas pela nova classe social em ascensão significaram, 

em princípio, uma verdadeira ruptura com a forma de organização e as representações 

ideológicas da sociedade feudal. As formas jurídico-políticas do sistema feudal, baseadas nos 

costumes e tradições, penetradas pela influência da Igreja, foram perdendo espaço para as 

novas e surpreendentes relações jurídicas do capitalismo. A forma jurídica burguesa, que se 

baseia no princípio da equivalência das trocas, tidas como justas e, portanto, paradigmas para a 

organização de toda a sociedade, vai se desenvolver plenamente, ocultando os conflitos e 

interesses contraditórios e opostos das novas classes sociais fundamentais, quais sejam 

capitalistas e assalariados. 

Para tanto, a burguesia levantou revolucionariamente as ideias de Direito Natural 

(Jusnaturalismo), do liberalismo político-econômico, da tolerância religiosa, do Enciclopedismo 

Iluminista e, inclusive, do materialismo filosófico como armas teórico-politicas contra o feudalismo 

e suas classes reacionárias. No lugar das relações de servidão, uma marca das relações 

jurídicas feudais, os representantes teóricos da burguesia em ascensão desenvolvem as 

concepções contratualistas, que procuram fundar as novas relações sociais, políticas e 

econômicas na figura do contrato. Por mais diversas que sejam as concepções contratualistas 

formulados por autores tão diversos e em contextos históricos tão diferentes como em Hobbes, 

Locke e Rousseau, o fato é que o contrato passa a ser a base, o pilar, a coluna vertebral da 

sociedade capitalista em desenvolvimento. 

Portanto, ao regime da servidão e de apego à posse da terra, seguiu-se o contrato como 

fundamento legal do direito moderno e garantia da propriedade e das trocas através do jus 

mercantorum. Às formas rígidas, estáveis, tradicionais, costumeiras das relações servis, às quais 

estavam submetidos os camponeses, às formas corporativistas das corporações de ofício 

(guildas artesãs), às perseguições e à intolerância da nobreza e do clero, a burguesia e seus 

representantes ideológicos levantaram as bandeiras de “igualdade, liberdade e fraternidade”, 
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 que, no fundo cimentaram a proteção da livre iniciativa, o direito de propriedade e a liberdade 

de contrato entre capital e trabalho. A influência que a teoria do liberalismo exerceu no setor do 

direito foi incomparável.  

Tanto o pensamento jurídico do século XIX, quanto o próprio ordenamento jurídico dos 

países, onde o liberalismo vingou com maior profundidade, passaram, irremediavelmente, por 

transformações marcantes para se adequar às mudanças verificadas na economia e na política 

do regime capitalista. O sistema econômico-político do liberalismo expressou em teoria um 

conjunto de mudanças institucionais e, portanto, na forma de organização do Estado e da 

sociedade. As revoluções democrático-burguesas, em particular as grandes Revoluções na 

Inglaterra (século XVII) e na França (século XVIII) consideram as novas transformações políticas 

e econômicas, a partir do domínio político de classe da burguesia nas nações mais importantes 

da Europa. Segundo Stucka, a grande Revolução Francesa principiou com 

 
A triunfal proclamação da Declaração dos direitos do homem e do cidadão. Realmente este direito 
da grande revolução francesa, este direito para toda a humanidade, foi somente um direito do 
cidadão como classe, um código da burguesia (o Código Civil). Este Código de Napoleão, o grande 
contrarrevolucionário, constitui efetivamente a formulação sintética da própria natureza da grande 
revolução francesa e, podemos acrescentar, de toda revolução burguesa. Trata-se do texto 
predileto, ou, se preferir, quase da Bíblia da classe burguesa, uma vez que contém a base da 
verdadeira natureza da burguesia, do seu sagrado direito de propriedade. Assim, aquilo que 
constitui atualmente um direito natural e inato da burguesia (um direito “hereditário”) foi, na 
Declaração dos direitos do homem e do cidadão, proclamado como direito natural. A razão disso 
está baseada no fato de que como na ordem social feudal o proprietário feudal considera que 
apenas ele é homem, também no mundo burguês só o cidadão, quer dizer, aquele que é 
proprietário, o titular de uma propriedade privada, é reconhecido como homem no verdadeiro 
sentido da palavra. O alcance desta qualificação, a extensão desta propriedade privada, que define 
o peso específico de qualquer cidadão da sociedade burguesa, modifica-se com o desenvolvimento 
do capitalismo (1988, p. 13).   
 
A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, que 

expressou os interesses mais gerais da classe social vitoriosa na Revolução Francesa, a 

burguesia, sintetizou os princípios do liberalismo político e da sociedade burguesa em 

construção, influenciando, daí por diante, as Constituições de inúmeros países. Ela estabelecia o 

seguinte: 

 
Artigo primeiro – Os homens nascem livres e permanecem livres e iguais em direitos. As distinções 
sociais só podem se basear na utilidade comum.  
Artigo 2 – A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e 
imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a 
resistência à opressão. 
(...) 
Artigo 4 – A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudica o outro; assim, o exercício 
os direitos naturais de cada homem não têm outros limites além dos que garantem aos outros 
membros da sociedade o desfrute desses mesmos direitos. Tais limites só podem ser determinados 
pela lei. 
(...) 
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 Artigo 6 – A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm direito de contribuir 
pessoalmente, ou pelos seus representantes, para a formação da lei. Ela deve ser a mesma para 
todos, quando protege e quando pune. Sendo todos os cidadãos iguais a seus olhos, eles são 
igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos segundo sua 
capacidade e sem outra distinção além de suas virtudes e seus talentos. 
(...) 
Artigo 17 – Sendo a propriedade um direito inviolável e sagrado, ninguém pode ser dela privado, a 
não ser quando uma necessidade pública, legalmente constatada, exigi-lo de modo evidente e son 
condição de uma indenização justa e prévia (In: Brandão, 2001, p.43-44). 
 
Postos os princípios gerais na Carta de Direitos burguesa, sentiu-se a necessidade de 

ajustá-los às necessidades mais concretas de produção e reprodução da vida política, 

econômica e social da ordem do capital, através de Constituições e leis, portanto, norteando de 

um ponto de vista jurídico a dinâmica e o funcionamento das relações de produção capitalistas, 

por intermédio de um movimento constitucionalista e de codificação do Direito Privado. 

Logicamente, a ideia de contrato social, exposta brilhantemente pelos contratualistas e, em 

especial por Rousseau, foi acolhida ideologicamente para fundamentar a realização de um pacto 

constitucional entre os indivíduos, para estabelecimento de um conjunto de direitos, ditos 

essenciais, indispensáveis à própria existência humana em sociedade, propriedade, liberdade e 

igualdades, tendo o contrato como mecanismo jurídico de concretização das relações de troca na 

sociedade.  

O Direito Constitucional, em formação, direciona-se à limitação do poder estatal e à 

salvaguarda de direitos considerados fundamentais pela nova classe social ascendente.  Essas 

constituições entraram para a história como instrumentos-garantia de direitos individuais dos 

proprietários dos meios de produção ante a ação estatal e de quaisquer outros, que procurassem 

romper a lógica da exploração do homem pelo homem.  Deve-se ter em mente que o liberalismo 

se revolta contra o absolutismo monárquico - que antes tinha contribuído decisivamente para 

unificação de algumas nações europeias, criando as condições para a expansão do próprio 

comércio – por ser pernicioso, segundo os liberais, à personalidade individual, por bloquear as 

potencialidades humanas e interferir demasiadamente na liberdade e na vida dos indivíduos (na 

verdade, os proprietários dos meios de produção). Na visão de Ferreira Filho, 

 
(...) As constituições que formam a primeira geração do constitucionalismo não contêm, por isso, 
normas destinadas a disciplinar a atividade econômica. Tal omissão, ademais, se ajusta 
perfeitamente ao pensamento econômico liberal, segundo o qual a regra de ouro seria o laissez-
faire, laissez-passer, devendo o Estado abster-se de ingerência na órbita econômica. Melhor do que 
ele, mais sabiamente do que ele, a “mão invisível” de que fala Adam Smith regularia a economia 
(Idem, p.    0033)).. 
 
Não obstante, essa posição de resguardar juridicamente os direitos fundamentais dos 

proprietários do capital não significava a negação do Estado. Ao contrário, era o reconhecimento 

da indispensabilidade da autoridade política para a manutenção das novas relações sociais e 
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 econômicas de uma sociedade conflituosa, mas dentro de certos padrões e limites, de modo 

que a ação estatal se concentrasse naquelas funções essenciais à própria existência do 

capitalismo, expostas na Constituição. A crença no automatismo do mercado, na existência de 

uma mão invisível smithiana, particularmente no período de amplo desenvolvimento das forças 

produtivas, da produção e dos mercados, entre os anos de 1848 a 1873, solidificou a ideia de 

que ao Estado cabia, em última instância, apenas a garantia da ordem social frente às tentativas 

de mudanças radicais, defendendo um sistema político, através do qual seria possível manter os 

poderes estatais (legislativo, executivo e judiciário) em estreitos limites.  

O Estado, circundado por uma ordem jurídico-constitucional, era - e é -, tão indispensável à 

existência da sociedade burguesa que a própria Declaração de Direitos francesa de 1789 previa, 

em seu Artigo 12 e 13, o seguinte: 

 
Artigo 12 - A garantia dos direitos do homem e do cidadão exige uma força pública; essa força é, 
portanto, instituída para o proveito de todos, e não para a utilidade particular daqueles aos quais ela 
é confiada. 
Artigo 13 – Para o sustento da força pública e para as despesas da administração é indispensável 
uma contribuição comum; ela deve ser igualmente repartida entre todos os cidadãos, 
proporcionalmente à suas faculdades (In: Brandão, 2001, p.45). 
  
Mas, embora necessário, o Estado deveria ter seus fundamentos regulados pela 

Constituição, particularmente a relação entre os poderes públicos e a sociedade civil. A previsão 

de direitos fundamentais numa Constituição e da própria estrutura dos poderes do Estado 

burguês, no contexto do capitalismo liberal, segundo as lições de Montesquieu, de O Espírito das 

Leis, serviria para limitar a ação estatal e controlar o poder por meio de uma tripartição de 

funções em legislar, julgar e administrar. Quanto à repartição de poderes e competências, a 

Declaração de Direitos de 1789 era explícita e considerava, em seu Artigo 16, que uma 

sociedade, na qual a garantia dos direitos não esteja assegurada e nem a separação dos 

poderes esteja determinada, não estava plenamente constituída. 

Com o estabelecimento desses fundamentos político-jurídicos, o caminho inicial para a 

atuação dos indivíduos – diga-se dos capitalistas – estava aberto. Os contornos políticos e 

jurídicos da nova organização social estavam traçados, deixando a salvo, pela omissão vigilante, 

a esfera da produção, e, com elas, da circulação, distribuição e consumo de bens e serviços 

(economia). Os direitos de propriedade, de liberdade e de contratar foram alçados a direitos 

constitucionais fundamentais, reforçados e protegidos contra possíveis abusos. Mas, para além 

da definição jurídico-constitucional e das declarações de direitos, a economia seria, 

concretamente, o campo próprio de realização daquela liberdade humana definida na 

Constituição, e do equilíbrio e progresso que a ordem jurídica desejava. Neste sentido, destaca 

Nusdeo:  
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 é interessante notar, entretanto, a falta de percepção durante um bom tempo quanto à estrutura 
econômica entranhada nas constituições garantia. A preocupação em extremar e superar o quanto 
possível os planos de decisão política e econômica levou, durante um bom tempo, a se 
apresentarem aquelas constituições como omissas quanto à vida econômica, preocupando-se pura 
e simplesmente com a organização política da sociedade e a defesa dos direitos civis dos cidadãos. 
Tal crença era complementada por outra: a da existência de uma ordem natural a presidir todo o 
ordenamento das relações econômicas (1997, p. 151). 
 
Entretanto, para além dos princípios do liberalismo, do Jusnaturalismo, do contratualismo e 

do Enciclopedismo Iluminista, erguidos pela burguesia revolucionária, a burguesia, uma vez 

chegando ao poder político do Estado, teve imediatamente a intuição de que as suas bandeiras 

da época anterior deveriam ser subordinadas ao objetivo da manutenção da sua dominação de 

classe. O perigo estava no fato desses princípios serem defendidos e levantados contra as novas 

relações de produção capitalistas e ao regime política da burguesia. Não era casual. De fato, a 

burguesia tinha razão. Os seus princípios seriam mais a frente uma bandeira dos primeiros 

socialistas contra as mazelas da ordem capitalista. 

Por isso, era preciso – pensaram os teórico e políticos burgueses – definir mais rigidamente 

os contornos da ordem jurídico-política capitalista. Não à toa, no campo do Direito Privado 

ocorreu um movimento de codificação, de sistematização das leis em códigos, portadores de 

uma referência jurídica e da neccessária segurança para os aplicadores do direito. A primeira 

grande iniciativa coube a Napoleão, na França, com a elaboração de duas obras jurídicas: o 

Code Civil, de 1804, e o Code Commercial, de 1807, que assentavam normas relativas às 

relações contratuais, às obrigações, à propriedade e à herança. Também não é casual que, a 

partir da imposição da ordem burguesa, com suas consequentes mazelas sociais para a classe 

operária e demais explorados, surgisse uma nova geração de juristas, de tendência 

conservadora e legalista, parte da Escola da Exegese, tendo como integrantes Rau, Baudry-

Lacantinerie, Demolombe, Bugnet e Aubry.  

Esses códigos de direito privado tiveram enorme influência nos movimentos de codificação 

de outros países europeus e americanos. Os códigos acolheram as lições do liberalismo, no que 

se refere à imposição da segurança e da racionalidade que a sociedade desejava, para que os 

direitos individuais pudessem ser operacionalizados. Pelos códigos burgueses estava garantido o 

direito de propriedade de usar, gozar e dispor dos bens. Por ele, definiu-se juridicamente o 

conceito de propriedade, garantindo o funcionamento, dentro de certas regras, das atividades 

econômicas. Em relação aos códigos, conforme adverte Nusdeo,  

 
A sua finalidade era a de construir uma verdadeira malha de dispositivos, lógica e coerente, 
destinada a permitir a todos os agentes, com a total certeza, segurança e liberdade jurídica, o uso 
de seus bens – fatores e produtos finais – nas atividades econômicas segundo lhes indicasse o 
mercado, cuja existência e funcionamento era por eles propiciada e garantida (Idem, p.155). 
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 Por isso, o Direito Privado conheceu, ao longo do século XIX, um desenvolvimento 

descomunal no campo doutrinário. O interesse por esse setor do direito se deu em razão de sua 

importância para as relações entre os indivíduos, possibilitando a segurança e a racionalidade na 

movimentação das atividades econômicas e comerciais. O Direito Público também progrediu 

durante o mesmo período, mas a passos lentos, tendo em vista que o princípio de limitação 

estatal defendido pelo liberalismo se encontrava plenamente em vigor e não havia campo fértil, 

nem na doutrina liberal, nem na realidade conflituosa da sociedade, para a aceitação da 

expansão do poder estatal sobre as atividades econômicas. Ao lado disso, havia se 

desenvolvido, no campo do Direito Administrativo, os conceitos de poder de polícia, apto a 

manter a ordem, o sossego e a incolumidade públicos. A elaboração teórica e a criação de 

institutos jurídicos se tornaram imprescindíveis para dar passagem às relações de produção 

capitalistas e à segurança quanto ao perigo representado pela massa de proletários brutalizados 

pelas condições subumanas em que viviam. 

 
2.4. A crítica marxista à sociedade e ao direito burguês  

 
Marx demonstrou, em O Capital (1867), que foram fundamentais duas condições para o 

desenvolvimento da sociedade capitalista, quais sejam, a concentração da riqueza nas mãos de 

uma classe social em ascensão, a burguesia (o que se verificou por meio da chamada 

“Acumulação primitiva do capital”), e a expropriação dos produtores diretos (camponeses e 

artesãos) de todo e qualquer meio de sobrevivência a não ser a sua própria força de trabalho. 

Para tanto, os governos e países impuseram as chamadas leis sanguinárias de assalariamento, 

estabelecendo, inclusive, penalidade para os trabalhadores resistentes às relações de 

assalariamento. Nas palavras de Marx:  

 
De um lado, o proprietário de dinheiro, de meios de produção e de meios de subsistência, 
empenhado em aumentar a soma de valores que possui, comprando a força de trabalho alheia; e, 
do outro, os trabalhadores livres, vendedores da própria força de trabalho e, portanto, de trabalho. 
Trabalhadores livres em dois sentidos, porque não são parte direta dos meios de produção, como 
os escravos e servos, e porque não são donos dos meios de produção, como o camponês 
autônomo, estando assim livres e desembaraçados deles. Estabelecidos esses dois pólos de 
mercado, ficam dadas as condições básicas da produção capitalista. O sistema capitalista 
pressupõe a dissociação entre os trabalhadores e a propriedade dos meios pelos quais realizam o 
trabalho. Quando a produção capitalista se torna independente, não se limita a manter essa 
dissociação, mas a reproduz em escala cada vez maior. O processo que cria o sistema capitalista 
consiste apenas no processo que retira ao trabalhador à propriedade de seus meios de trabalho, um 
processo que transforma em capital os meios sociais de subsistência e os de produção e converte 
em assalariados os produtores diretos. A chamada acumulação primitiva é apenas o processo 
histórico que dissocia o trabalhador dos meios de produção (2006, p. 828). 

 

No século XIX, o aprofundamento das desigualdades econômicas e sociais tornou-se 

insuportável para a classe operária e demais explorados. O capitalismo havia desenvolvido uma 
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 classe social3311 que era responsável pela produção das riquezas, mas vivia sufocada pela 

miséria e opressão. Os relatos de inspetores estatais sobre a situação desesperadora das 

famílias empobrecidas nos centros operários de maior amplitude, como nos países 

industrializados europeus, são impressionantes, como expressivas são as críticas elaboradas por 

Engels em sua obra A situação da classe trabalhadora na Inglaterra, publicada em 1845.3322  

Jornadas de trabalho acima das próprias condições naturais suportáveis pelo operariado, 

habitações insalubres abaixo do nível humano, exploração de mulheres e crianças nas fábricas, 

salários aviltantes, sujeição às doenças e epidemias, altos índices de mortalidade, eis alguns dos 

principais problemas enfrentados pela população trabalhadora, que dispunha apenas da força de 

trabalho como mercadoria para colocar à disposição da produção. Os que viviam da venda da 

força de trabalho eram livres para se movimentarem na sociedade, sem as amarras do 

feudalismo, porém, eram igualmente obrigados a se submeter às condições de trabalho impostas 

pela classe dominante, na forma jurídica do contrato, sob pena de morrerem a míngua. Aliada a 

essa deplorável condição de vida estava a total falta de organização política da classe operária, 

que era inclusive proibida de formar partidos políticos e sociedades de proteção..   

Diante de toda essa miséria social brotaram inicialmente alguns modelos de organização de 

uma nova sociedade elaborados pelos chamados socialistas utópicos (entre os quais podem ser 

incluídos Sant-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, Cabet). Além disso, diante da posição do 

Estado, predominam ações filantrópicas de instituições tradicionais como a Igreja, com sua vasta 

rede de assistência aos desamparados. Quase sempre essas tendências socialistas partem da 

premissa de que é possível melhorar as condições de vida e de trabalho dentro do capitalismo, 

sem uma transformação radical de todo o sistema socioeconômico, o que demonstrava uma 

incompreensão dos mecanismos de funcionamento da economia de mercado. Quando muito, os 

modelos de novas sociedades, minuciosamente montados, eram colocados em prática em 

algumas experiências localizadas, que, na verdade, não arranhavam a estrutura da sociedade 

burguesa.   

                                                        
31 Na visão de Coggiola, “O aparecimento dessas duas classes sociais deu-se por vias e processos históricos 
bastante longos e complexos. O feudalismo estava baseado na unidade entre o produtor e os meios de produção. 
Por mais que estivessem submetidos ideológica e militarmente aos senhores feudais, os trabalhadores eram donos 
de seus instrumentos de trabalho, estavam vinculados à terra em que viviam (embora não fossem donos dela), 
ditavam seu ritmo de trabalho e produziam a maior parte do que consumiam. O capital exigia o contrário disso: 
trabalhadores destituídos de meios de trabalho (pois como seriam obrigados a trabalhar para um capitalista se eram 
donos de suas condições de trabalho?); camponeses sem terra, pessoas “livres” para trabalhar em troca de um 
salário monetário e para comprar as mercadorias produzidas pelas empresas em formação. Para que essas 
condições aparecessem, foi preciso a expropriação dos camponeses, ou seja, a separação violenta entre eles e as 
terras onde trabalhavam, em parte para si próprios” (2002, p. 19-20).   
32 É importante notar que, já antes, as condições dos trabalhadores assalariados são degradantes pois 
convivem com as incertezas, presos à necessidade, ocupando quase sempre “(...) posições frágeis e incertas: 
semicondição de assalariado, condição de assalariado fracionada, condição clandestina de assalariado, condição 
desprezada de assalariado... abaixo de todos aqueles que têm um status, os assalariados povoam as zonas 
inferiores e ameaçadas de dissolução da organização social” (Castels, 1998, p. 149). 
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 Essa forma de pensar a mudança, sem rupturas com as causas da miséria, tentando 

apenas amenizar as consequências da exploração do homem pelo homem, irá sobreviver e se 

reproduzir teoricamente em diversos contextos históricos. Quanto às ações assistencialistas das 

instituições filantrópicas e da Igreja, também serão reproduzidas sistematicamente.33   

Na verdade, a realidade econômica e social contrariava as abstrações e o rigor lógico da lei 

dos Estados e governos. O ordenamento jurídico estatal se esvaziava diante da miséria a que 

estava submetida grande parte da população. A lei previa a igualdade formal, enquanto a 

sociedade se encontrava segmentada, dividida em classes sociais, fundamentalmente, uma que 

detinha o poder econômico e político, a burguesia, outras subjugadas, como o proletariado, 

demais assalariados, além das classes sociais remanescentes da época feudal como o 

campesinato pobre, expulsos de suas terras, e artesãos, que, progressivamente, foram 

incorporados às relações capitalistas de produção. Nessas condições, não poderia existir 

concretamente a liberdade, a igualdade e a fraternidade anunciadas pelo Iluminismo.  

O discurso jurídico, na medida em que reproduzia a ideologia de que era possível através 

do direito incluir o outro na malha de realizações do capital, contribuía para a normalidade das 

relações de exploração. Engels sintetizou de forma magistral essa questão: 

 
Supõe–se que o contrato seja livremente firmado por ambas as partes. Mas se considera livremente 
firmado desde o momento em que a lei estabelece no papel a igualdade de ambas as partes. A 
força que a diferença de situação de classe dá a uma das partes, a pressão que esta força exerce 
sobre a outra, a situação econômica real de ambas; tudo isso não interessa à lei. Enquanto dura o 
contrato de trabalho, continua a suposição de que as duas partes desfrutam de direitos iguais, 
desde que uma ou outra não renuncie expressamente a eles. E, se a situação econômica concreta 
do operário o obriga a renunciar até à última aparência de igualdade de direitos, a lei – novamente – 
nada tem a ver com isso (1991, p. 78-79). 
 
A ordem jurídica pregava a igualdade e a liberdade do ponto de vista da lei, mas somente a 

burguesia decidia os rumos do Estado, através de suas instituições parlamentares. Essa 

liberdade, portanto, limitava-se aos detentores do poder político e econômico. Não havia 

igualdade e liberdade fora da lei, visto que estes direitos não poderiam ser exercidos 

concretamente pelos que viviam da venda da força de trabalho, mesmo com a intervenção 

consciente e planejada da autoridade política burguesa, pois o clima moral e intelectual dos 

indivíduos de posse não lhes possibilitava voluntariamente distribuir com os operários os bens 

sociais e econômicos. Através da filantropia jamais se conseguiria transformar o capitalismo. 

                                                        
3333                      Conforme Castels, “(...) as antigas estruturas da assistência confessional foram reconstituídas e recuperaram 
mais ou menos as posições que ocupavam antes da Revolução; em 1848, 25.000 religiosos administravam 1.800 
estabelecimentos de caridade (eram 27.000 em 1789). Ao lado dessa antiga organização caritativa, aquilo que faz 
as vezes de serviço público comporta duas vertentes. O sistema dos hospitais e hospícios, com um regime 
administrativo muito complexo, mas colocados sob o controle das municipalidades, concerne, sobretudo, aos 
indigentes inválidos. É mal organizado e arcaico: ainda em 1869, de 1.557 hospitais e hospícios, 1.224 são do 
Antigo Regime. A vertente extra-hospitalar é representada pelos postos de beneficência, criados em 1796” (Idem, p. 
300).  
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 Nesse sentido, a ordem jurídica burguesa guardava uma profunda contradição, 

manifestada pela própria organização da produção e das relações de trabalho. Do ponto de vista 

jurídico, os indivíduos eram formalmente iguais em direitos e obrigações, poderiam ter acesso, 

em princípio, aos direitos civis e políticos postos pelo direito burguês. Nas relações econômicas e 

sociais, portanto, no plano do trabalho e da produção, os indivíduos eram não só claramente 

desiguais em riqueza, poder e acesso aos direitos, como a riqueza, socialmente produzida pela 

classe trabalhadora, era apropriada de forma privada pela burguesia, dona dos meios de 

produção, através de uma brutal exploração de classe sobre o proletariado e demais 

trabalhadores assalariados. 

Indivíduos, pertencentes a classes sociais distintas, condicionados por relações 

econômicas contraditórias, foram convertidos juridicamente em sujeitos de direitos, para que 

pudessem realizar em sua plenitude as relações de troca na sociedade capitalista, em particular 

a troca entre capitalistas e trabalhadores assalariados, isto é, a compra e venda da força de 

trabalho como mercadoria. Os sujeitos de direito comparecem ao mercado, do ponto de vista da 

ficção jurídica, como proprietários de mercadorias (o capitalista possui dinheiro, enquanto os 

trabalhadores possuem a força de trabalho) e, através do livre jogo das forças mercantis, 

movimentam a economia e a produção social. Essa categoria jurídica (sujeito de direito) tornou-

se fundamental para o desenvolvimento das relações capitalistas. Pasukanis observa: 

 
(...) a propriedade somente se torna fundamento da forma jurídica enquanto livre disposição de bens 
no mercado. A categoria sujeito serve, então, precisamente, como expressão geral desta liberdade. 
O que significa, por exemplo, a propriedade jurídica da terra? “Simplesmente, diz Marx, que o 
proprietário rural pode usar da terra como qualquer possuidor de mercadoria pode usar de suas 
mercadorias”. Por outro lado, o capitalismo transforma precisamente a propriedade fundiária feudal 
em propriedade fundiária moderna, liberando-a inteiramente das relações de domínio e servidão. O 
escravo é totalmente subordinado ao seu senhor e é precisamente por esta razão que esta relação 
de exploração não necessita de nenhuma elaboração jurídica particular. O trabalhador assalariado, 
ao contrário, surge no mercado como livre vendedor de sua força de trabalho e é por isso que a 
relação de exploração capitalista se mediatiza sob a forma jurídica de contrato. Eu creio que estes 
exemplos são suficientes para colocar em evidência a importância decisiva da categoria sujeito na 
análise da forma jurídica (1989, p. 82).    
 
A base jurídica, que sustentava o ideário do liberalismo e dava concretude à reprodução 

das relações sociais, tinha, nesse caso, como protoforma jurídica, o instrumento do contrato. A 

ele se vinculavam os indivíduos em suas relações particulares e em seus laços com a 

institucionalidade, no que se refere à manutenção da ordem social e econômica. As partes 

contratantes eram consideradas livres e iguais perante a lei. Essa ideia de contrato vai permear 

todas as relações sociais do capitalismo3344.  A aplicação deste princípio às relações entre capital e 

                                                        
34 Segundo Rosdolsky “o conceito burguês de liberdade padece do modo de pensar a – histórico de seus 
porta-vozes, que absolutizam uma individualidade própria de uma época e de um modo de produção determinados, 
confundindo-a com a realização da “liberdade plena”. (“Uma pessoa que crê em determinada religião vê nela a 
religião verdadeira, e vê fora dela apenas religiões falsas”) Não compreendem que a liberdade burguesa, longe de 
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 trabalho é marcante e se expressa através da tese de livre acesso ao trabalho. Mas a 

realidade é muito diferente. Conforme Rosdolsky, a relação entre capital e trabalho é marcada 

por dois processos diferentes: 

 
Para o trabalhador, esse intercâmbio se limita à venda de sua força de trabalho em troca de uma 
soma em dinheiro, o salário; mas, através do mesmo intercâmbio, o capital adquire o próprio 
trabalho, “a força produtiva que conserva e multiplica o capital”; essa força não surge do valor da 
mercadoria comprada, mas sim do valor de uso desta. Para o trabalhador, esse intercâmbio é um 
ato de circulação mercantil simples, no qual sua mercadoria (a força de trabalho) percorre a forma 
de circulação M-D-M. Enquanto isso, o capital realiza o ciclo oposto, definido pela forma D-M-D’. Por 
fim, trata-se, para o trabalhador, de um intercâmbio de equivalentes (a força de trabalho por preço 
do trabalho), enquanto por parte do capital, só se pode falar de um intercâmbio aparente (ou mesmo 
de um “não intercâmbio”), pois através dele o capitalista “deve receber mais valor do que aquele 
que entregou (2001, p. 173). 

 

A regra real é: todo cidadão é livre para trabalhar, basta, no entanto, que se esforce para 

encontrar ocupação e se submeta às regras do contrato de trabalho, ditadas pelo empregador. O 

trabalho forçado do ancien régime e o trabalho regulado das guildas não mais atendiam às 

exigências de um mercado de trabalho livre e dava passagem definitivamente ao trabalho 

assalariado, explorado, base da sociedade capitalista. A aprovação pelas assembleias 

revolucionárias, na França pós-1789, da Lei Le Chapelier, em 14 de junho de 1791, pondo fim às 

corporações de ofício, assentava-se no princípio de que, agora, 

 
o trabalho é uma mercadoria vendida em um mercado que obedece à lei da oferta e da procura. A 
relação que une o trabalhador a seu empregador tornou-se uma simples “convenção”, isto é, um 
contrato entre dois parceiros que se entendem sobre o salário, mas esta transação não é mais 
regulada por sistemas de coerção ou de garantias externas à própria troca (Castels, 1998, p.250).  
 
Entretanto, numa sociedade timbrada pelo selo da desigualdade social, política e 

econômica, não pode haver concretamente a igualdade almejada. A realização do contrato se 

dá, portanto, em bases desiguais e contraditórias. Neste campo, a visão romântica da lei não ia 

além da mera formalidade. As partes envolvidas nesta relação não eram – e não são -, de modo 

algum, iguais em direitos e obrigações. O poder político-econômico da burguesia é infinitamente 

maior em termos de decisão e negociação. A força do operariado se resume à sua atuação 

coletiva. O teórico inglês Laski, em sua obra O liberalismo europeu, ensina que 

 
(..) a ideia de liberalismo está historicamente vinculada, de um modo inevitável, à de posse de 
propriedade. Os fins a que ele serve são sempre os fins daqueles homens que estão nessa posição. 
Fora desse estreito círculo, o indivíduo – por quem o liberalismo se mostrava tão zeloso – nunca 
passou de uma abstração, a quem os seus benefícios jamais puderam, de fato, ser conferidos. 

                                                                                                                                                                                                      

representar a encarnação da “liberdade em geral”, é um produto específico do modo de produção capitalista, e por 
isso compartilha as limitações deste. Libertados das barreiras anteriores, os seres humanos foram submetidos no 
capitalismo a uma nova sujeição, ao domínio reificado das relações de produção (que escaparam de qualquer 
controle), ao cego poder da concorrência e da causalidade. Tornaram-se mais livres em um aspecto e menos livres 
em outros” (2002, p. 348). 
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 Porque os objetivos liberais foram traçados pelos donos da propriedade, a margem entre as 
afirmações e as realizações práticas foi sempre ampla (11997733,,  p.  1133--1144)).. 
 
A ideologia jurídica expressa, na verdade, as transformações operadas historicamente nas 

relações sociais de produção e reprodução da sociedade capitalista, ainda que o campo jurídico 

tenha uma certa autonomia relativa (mas não absoluta) em seu desenvolvimento. Não se trata, 

portanto, de uma transformação mecânica do pensamento e da ordem jurídica em decorrência 

da sedimentação de novas relações sociais de produção. A relação entre direito e as condições 

socioeconômicas são eminentemente dialéticas, movidas por contradições, nesse caso, o direito 

não foi objeto de uma influência unilateral dos outros setores da vida social. A ordem jurídica 

burguesa ajudou (e ajuda) a assentar, consolidar e assegurar as condições de exploração do 

trabalho pelo capital. O ordenamento jurídico convergiu para que as relações sociais nascentes 

fossem institucionalizadas e sedimentadas.  

 

2.5. Transformações do capitalismo liberal  
 

Enquanto o capitalismo vivenciou um amplo processo de expansão (1848-1873), o discurso 

do liberalismo econômico, político e jurídico pode se impor ideologicamente, embora vários 

setores dos movimentos sociais, em particular da classe operária em ascensão, manifestassem 

críticas mordazes à organização social do capital.  

Coggiola descreve esse período de desenvolvimento das forças produtivas da seguinte 

forma: 

 

na fase expansiva da economia européia (1848-1873) o continente foi favorecido pelo avanço das 
comunicações por cabos submarinos intercontinentais (vários foram instalados entre 1851 e 1872) e 
por um novo arranjo institucional (fim de algumas barreiras legais ao comércio internacional), o que 
facilitou a mobilidade de capitais, informações e pessoas. A “globalização” que vai de meados do 
século XIX à Primeira Guerra Mundial também permitiu uma enorme movimentação de pessoas, 
que passaram a viajar muito mais e, principalmente, a emigrar. Os fatores que contribuíram para 
isso foram vários. Um deles foi o grande crescimento populacional europeu, e outro foi a revolução 
dos meios de transporte que baixou os preços (...). No período 1851-1880, a emigração bruta da 
Europa, por decênio, foi de 2,89 milhões. No período 1881-1910 esse fluxo foi de 8,49 milhões por 
decênio. As viagens intercontinentais também foram facilitadas pela construção de canais (...). Os 
capitais também puderam “viajar” com mais facilidade. A proibição de usura foi revogada nos 
principais países: Inglaterra (1854), Holanda (1865), Prússia e Confederação da Alemanha do Norte 
(1867). Tributos que oneravam o transporte fluvial na Europa foram eliminados ou mitigados: 
Danúbio (1857), Reno (1861), Scheldt (1863), Baixo Elba (1861), Alto Elba (1863-1870), Sunal 
Dinamarquês os canais entre o Báltico e o Mar do Norte (1857). Uma série de tratados comerciais e 
monetários sancionava essa fase de predomínio ideológico do liberalismo econômico. O acordo 
Monetário Latino (1865) foi feito entre França, Bélgica, Itália e Suíça. Acordos comerciais foram 
estabelecidos entre: Inglaterra e França (1860); França e Bélgica (1861); França e Pússia (1862); 
França e Zollverein (1866); Prússia e Bélgica (1863 e 1865); Prússia e Inglaterra (1865); Prússia e 
Itália (1865) (2002, p. 42-3) 
 

No início, as condições de exploração da força de trabalho e a profunda desigualdade 
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 material existente eram tomadas como condições naturais e insuperáveis. Nas primeiras 

décadas do século XIX brotaram os diversos sistemas utópicos de sociedade, propugnando pela 

superação das mazelas e contradições do capitalismo. A classe operária começava a resistir 

contra a exploração, inicialmente de forma espontânea e desorganizada, como ocorreu com o 

ludismo, depois, por meio de um movimento organizado e baseado em reivindicações claras 

(direitos civis, democráticos, econômicos e sociais), como foi o caso do cartismo. Entre as 

reivindicações do movimento cartista, podem-se citar: 

a) Sufrágio universal para todos os homens maiores, mentalmente sadios e não 

condenados por crime; 

b) Renovação anual do parlamento; 

c) Remuneração para os parlamentares, possibilitando que pessoa sem recursos 

pudessem se candidatar a um mandato; 

d) Voto secreto, para evitar a intimidação e corrupção por parte da classe dominante; 

e) Colégios eleitorais iguais e representações equitativas; 

f) Supressão do critério de posse de propriedade fundiária como condições de 

elegibilidade, de maneira que os operários pudessem se candidatar. 

Articuladas às reivindicações democráticas e políticas, ligadas ao direito de associação, 

manifestação e greve, encontravam-se as reivindicações econômico-sociais, ligadas às 

condições de vida e trabalho das massas exploradas pelo capital, tais como a redução da 

jornada de trabalho, aumentos salariais, restrições à exploração do trabalho de mulheres e 

crianças. No caso do movimento cartista, os conflitos cada vez maiores entre os interesses da 

pequena burguesia radicalizada e as reivindicações e métodos de luta da classe operária 

levaram à divisão do movimento.  

Nas jornadas revolucionárias de 1848 na Europa, particularmente na França, o proletariado 

comparece com posições e reivindicações independentes da burguesia, o que causou assombro 

à classe dominante. Os levantes operários acabaram esmagados pela contrarrevolução 

burguesa européia. A articulação das ações e movimentos de trabalhadores em vários países 

levou à constituição da Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT), conhecida como 

Primeira Internacional. Em 1871, o proletariado francês tomou o poder do Estado e constitui a 

Comuna de Paris, tomando uma série de medidas importantes para o conjunto dos 

trabalhadores, projetando a luta revolucionária no plano internacional. Destacam-se as seguintes 

medidas revolucionárias tomadas pela classe operária no âmbito da Comuna: 

1) O trabalho noturno foi abolido; 

2) Oficinas que estavam fechadas foram reabertas para que cooperativas fossem 

instaladas; 
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 3) Residências vazias foram desapropriadas e ocupadas; 

4) Em cada residência oficial foi instalado um comitê para organizar a ocupação de 

moradias; 

5) Todos os descontos em salários foram abolidos; 

6) A jornada de trabalho foi reduzida, e chegou-se a propor a jornada de oito horas; 

7) Os sindicatos foram legalizados; 

8) Instituiu-se a igualdade entre os sexos; 

9) O monopólio da lei pelos advogados, o juramento judicial e os honorários foram 

abolidos; 

10) Testamentos, adoções e a contratação de advogados se tornaram gratuitos; 

11) O casamento se tornou gratuito e simplificado; 

12) O cargo de juiz se tornou eletivo; 

13) O Estado e a igreja foram separados; a igreja deixou de ser subvencionada pelo Estado 

e os espólios sem herdeiros passaram a ser confiscados pelo Estado; 

14) A educação se tornou gratuita, secular, e compulsória. Escolas noturnas foram criadas e 

todas as escolas passaram a ser de sexo misto; 

15) Imagens santas foram derretidas e sociedades de discussão foram adotadas nas 

Igrejas; 

16) A Igreja de Brea, erguida em memória de um dos homens envolvidos na repressão da 

Revolução de 1848 foi demolida. O confessionário de Luís XVI e a coluna Vendome 

também; 

17) A Bandeira Vermelha foi adotada como símbolo da Unidade Federal da Humanidade; 

18) O internacionalismo foi posto em prática: o fato de ser estrangeiro se tornou irrelevante. 

Os integrantes da Comuna incluíam belgas, italianos, poloneses, húngaros; 

19) Emitiu-se um apelo à Associação Internacional dos Trabalhadores; 

20) O serviço militar obrigatório e o exército regular foram abolidos; 

21) Os artistas passaram a autogestionar os teatros e editoras; 

22) Os salários dos professores foram duplicados.35   

O final do século XIX é o retrato fiel de uma sociedade em crise, a reclamar mudanças 

sociais para que possa permanecer, pelo menos em sua essência. É o que ocorre com o 

capitalismo, que vê ao mesmo tempo o fantasma de uma guerra mundial futura, de proporções 

desumanas, o incremento da miséria, num quadro de avanço dos movimentos sociais por todos 

os países. É nesse contexto, também, que surge a doutrina social da Igreja, inclusa na Encíclica 

Rerum Novarum, do Papa Leão XIII. E, apesar de todos esses sinais de “desordem”, o 

                                                        
35  Cf. essas e outras medidas em Trotsky (2011) e Ponge (s/d). 
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 liberalismo, como uma visão de mundo burguesa, sobreviveu até a eclosão da Primeira 

Grande Guerra, quando ficaram claramente visíveis as suas fraturas e incapacidade de 

responder às crises capitalistas e à necessidade crescente de intervenção do Estado burguês no 

processo econômico.  

Em 1917, na Rússia, ocorre a primeira Revolução Proletária vitoriosa da história da 

humanidade, cujas repercussões ainda hoje são visíveis. Esse acontecimento teve impacto em 

todo o mundo diante da possibilidade de que as ideias construídas e praticadas pela Revolução 

Russa se expandissem por toda a Europa e demais continentes. Acrescente-se ainda a 

Revolução Alemã de 1918-19. 

O capitalismo havia ingressado numa nova fase: a do capitalismo monopolista. Como 

destaca Beer, 

 
Nesse período, as leis imanentes da vida econômica capitalista manifestaram-se cada vez mais 
energicamente em todos os países industriais. 1. A produtividade crescente do trabalho, a par da 
anarquia da produção e da proletarização das massas, acarretou uma desproporção crescente 
entre a oferta e a procura, desproporção que provocou, periódica e regularmente, graves crises 
econômicas. A paralisação dos negócios, o desemprego, a baixa dos preços foram fenômenos que 
mostraram a todos os homens que os brilhantes sucessos do capitalismo tinham também um 
reverso. Foram também eles que, como já vimos anteriormente, originaram a necessidade de dilatar 
os mercados. 2. O crescente aproveitamento das forças mecânicas na indústria reduziu 
consideravelmente a quantidade de trabalho vivo e, consequentemente, o valor das mercadorias, 
provocando, desse modo, a baixa dos preços dos produtos manufaturados. Quanto menor o valor 
de um produto, menor é a mais-valia ou lucro que proporciona ao capitalista. Daí a tendência para a 
baixa de percentagem de lucro, que atualmente se manifesta em todos os países e que ainda hoje é 
um verdadeiro enigma para os fabricantes. A solução desse enigma consiste em ampliar as 
empresas, em aumentar a massa de lucro por meio da produção em massa. Mas só fabricantes que 
podem dispor de grandes capitais estão condições de aumentar a capacidade de produção de suas 
empresas. Os que não conseguem esse aumento, ou desaparecem, ou se unem em sociedades por 
ações. A produção em grande escala exige enorme quantidade de matérias-primas, que só podem 
ser obtidas nos países de além-mar. Daí a necessidade das possessões coloniais, daí a política 
colonial, as construções navais, a corrida armamentista, a extensão da potência nacional no 
exterior, os conflitos diplomáticos e, finalmente, as guerras. 3. A elevação do nível da produção, 
provocada pela baixa da percentagem de lucro, conduz necessariamente à vitória da grande 
empresa e à acumulação de enormes lucros em limitado número de mãos. Os capitais que já não 
podem ser empregados, que já não podem fornecer rendimento compensador no próprio país de 
origem, são colocados em territórios não capitalistas ou menos capitalistas, nos quais a 
percentagem de lucro é ainda mais elevada e o movimento operário mais fraco. Para proteger os 
capitalistas, que aí são empregados, os Estados capitalistas estendem seu domínio a esses países, 
ora por meio da conquista direta, ora transformando-se em esferas de sua influência, ora por meio 
da “penetração pacífica”. Essa extensão exige igualmente grandes construções navais e 
armamentos para proteger os capitais colocados e para lutar contra a concorrência dos países 
rivais. Tais são as causas fundamentais da política imperialista moderna e das grandes guerras 
(2006, p. 560-62). 
 

Coube a Lênin expor as características da nova fase de desenvolvimento do capitalismo, 

marcada por guerras, revoluções e contrarrevoluções. O processo de concentração (extração de 

mais-valia e acumulação de capitais) e centralização (fusões e incorporações) de capitais levou à 
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 formação dos monopólios e oligopólios, que passam a influenciar decisivamente os rumos do 

Estado e governos em todos os países. Para Lênin,  

 

sem esquecer o caráter condicional e relativo de todas as definições em geral, que nunca podem 
abranger, em todos os seus aspectos, as múltiplas relações de um fenômeno no seu completo 
desenvolvimento, convém dar uma definição do imperialismo que inclua os cinco traços 
fundamentais seguintes: 1. a concentração da produção e do capital levada a um grau tão elevado 
de desenvolvimento que criou os monopólios, os quais desempenham um papel decisivo na vida 
econômica; 2. a fusão do capital bancário com o capital industrial e a criação, baseada nesse capital 
financeiro da oligarquia financeira; 3. a exportação de capitais, diferentemente da exportação de 
mercadorias, adquire uma importância particularmente grande; 4. a formação de associações 
internacionais monopolistas de capitalistas, que partilham o mundo entre si; e 5. o termo da partilha 
territorial do mundo entre as potências capitalistas mais importantes. O imperialismo é o capitalismo 
na fase de desenvolvimento em que ganhou corpo a dominação dos monopólios e do capital 
financeiro, adquiriu marcada importância a exportação de capitais, começou a partilha do mundo 
pelos trusts internacionais e terminou a partilha de toda a terra entre os países capitalistas mais 
importantes (2005, p. 90). 

 

A conjugação desses elementos, numa unidade dialética, impulsiona uma discussão no 

campo do direito sobre uma suposta necessidade de mudanças no perfil de Estado e de direito, 

para agregar formalmente e reconhecer, como direitos sociais e trabalhistas, certas 

reivindicações dos assalariados, mesmo que de forma limitada e sob intensa pressão dos 

trabalhadores e da luta de classes nos diversos países e internacionalmente. Mas o 

reconhecimento de direitos sociais, em contexto de profunda crise econômico-social, é uma 

forma de garantir as condições gerais da ordem do capital. Ao mesmo tempo em que se 

propõem contornos formais à ânsia das forças de mercado, dando-lhes arestas jurídicas mais 

diretivas, afastam-se, momentaneamente, as possibilidades de rupturas com a propriedade 

privada e a economia mercantil.  

Ao mesmo tempo, do ponto de vista da ordem do capital, assimilando-se juridicamente as 

reivindicações da classe operária e traduzindo-as na forma direito (direitos sociais), dava-se a 

impressão de que o capitalismo se humanizava gradualmente e que o Estado passava de uma 

condição de expectador das relações entre capital e trabalho, para uma ação diretiva dos 

processos econômicos.  

Entretanto, a ordem capitalista guardava em si as contradições próprias da sociedade 

burguesa. O Estado, de fato, normatizava as relações entre capital e trabalho, reconhecendo 

juridicamente reivindicações sociais, sob intensa pressão da luta de classes entre capital e 

trabalho na ordem capitalista. Mas continuava a garantir os pilares da ordem do capital, em 

particular, a propriedade privada dos meios de produção e a exploração da força de trabalho. 

Continua, portanto, apesar das transformações indicadas, a garantir os interesses da burguesia 

enquanto classe social.  
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2.6. A perspectiva keynesiana 

 

É nesse contexto social e econômico que surge a obra do economista inglês John Maynard 

Keynes, autor de A teoria geral do emprego, do juro e da moeda (The General Theory), 

considerado por muitos como o “restaurador do capitalismo”,36 exatamente por haver alertado, de 

um ponto de vista do sistema econômico vigente, sobre as contradições as quais o capitalismo 

havia chegado, e a necessidade de mudanças na organização política estatal e na economia 

para evitar o aprofundamento das crises cíclicas e a expansão de revoltas e revoluções pelos 

países europeus. Era preciso uma visão da organização economia capitalista e da ação estatal, 

que fornecesse uma resposta aos anseios da classe dominante que, ao mesmo tempo, afastasse 

a indiferença absoluta do liberalismo econômico clássico e o perigo das revoluções socialistas 

para o capitalismo.  

Keynes objetiva manter o essencial da ordem econômico-social burguesa, qual seja, a 

propriedade privada dos meios de produção e a produção voltada ao mercado. Mas as próprias 

transformações do capitalismo, desde o final do século XIX, sintetizadas na passagem do 

capitalismo liberal-concorrencial ao capitalismo de monopólios apontavam para a impotência das 

análises do liberalismo clássico e da sua defesa de um capitalismo automaticamente organizado, 

sem a necessidade da presença do Estado nos processos econômicos e nas relações entre 

capital e trabalho, não só na condição de financiador da produção, mas de regulador, como 

agente normativo, no interesse geral dos mercados. As reflexões de Keynes se dirigem 

 
para os possíveis aperfeiçoamentos na técnica do capitalismo moderno, por meio da ação coletiva. 
Nada existe neles (lembra Keynes, n. a.) de seriamente incompatíveis com o que me parece a 
característica essencial do capitalismo, ou seja, a dependência de uma intensa atração dos instintos 
de ganho e de amor ao dinheiro dos indivíduos como principal força motivadora dos mecanismos 
econômicos (1984, p. 124).   
 
Keynes reconhece, em princípio, as fraturas do laissez-faire, ao afirmar: 

 
A disposição com respeito às questões públicas, que por conveniência denominamos individualismo 
e laissez-faire, originou-se de muitas fontes de pensamento e de diferentes impulsos dos 
sentimentos. Durante mais de cem anos nossos filósofos nos governaram porque, por um milagre, 
quase todos concordavam, ou pareciam concordar, sobre essa questão. Ainda hoje, não deixamos 
de dançar a mesma música. Mas paira no ar uma transformação. Apenas ouvimos indistintamente o 
que já foram uma vez as vozes mais nítidas e claras que jamais instruíram a humanidade política. 
Finalmente, a orquestra de diversos instrumentos, o coro de sons articulados, está se diluindo na 
distância (Idem, p. 106). 
 

                                                        
36  Sobre o pensamento de Keynes e as contribuições dos keynesianos para a análise da economia e do 
Estado no século XX, ler os seguintes autores: Coggiola (2002), Eaton (1958), Fusfeld (1992), Hansen (1987), 
Hugon (1992), Lajugie (1976), Netto e Braz (2006), Nobre (1999). 
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 As preocupações desse teórico burguês tinham suas razões de ser, pois, como 

destacamos, a realidade social, política e econômica das primeiras décadas do século XX era 

delicada e eivada de instabilidades. Vários conflitos, de caráter mundial, se desenvolveram, 

sendo os mais importantes a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a Revolução Russa de 1917, 

a Revolução Alemã de 1919 e a profunda crise econômica de 1929-1932, que culminou com a 

quebra da Bolsa de Nova York. A principal obra de John Keynes veio a lume em 1936, portanto, 

às vésperas da Segunda Grande Guerra. Nesse contexto, as teorias e a prática liberais estavam 

em franco retrocesso e não criavam soluções para a crise, apenas a prolongavam. Segundo 

Coggiola, quando a quebra  

 

chegou à indústria americana, naquele ano, o colapso da produção se mostrou 
correspondentemente mais severo do que a média do mundo em seu todo, bem maior do que na 
Grã-Bretanha, Suécia ou França. Dessa forma, a economia mundial atravessou aproximadamente 
uma década de depressão econômica, da qual só se recuperaria plenamente no período de 
reconstrução que se segue à Segunda Guerra Mundial. As primeiras medidas realmente eficazes 
contra a depressão foram adotadas nos diferentes países a partir de 1932-1933. Refletem um fundo 
comum: a fundamental intervenção do Estado para a solução dos problemas econômicos, com 
reforço de seu papel onde ele já era tradicional (Alemanha e Japão) e sua intervenção onde 
persistia uma tradição liberal, como nos Estados Unidos e Inglaterra (2002, p. 169). 
 
As contradições do capitalismo estavam plenamente vigentes e haviam sido expostas 

cientificamente por Marx e Engels, no século XIX, análises atualizadas e aprofundas pelos 

pensadores marxistas nas primeiras décadas do século XX, como Lênin (Imperialismo: fase 

superior do capitalismo), Rosa Luxemburgo (A acumulação do capital), Bukharin (O Imperialismo 

e a Economia Mundial), entre outros. O liberalismo, na sua forma clássica, era insuficiente como 

aporte ideológico do capitalismo, e, o marxismo, uma ameaça inaceitável para a classe 

dominante. Uma equação do problema, do ponto de vista das necessidades do capital, teria que 

passar pela crítica das insuficiências do liberalismo clássico, sem erradicá-lo completamente, 

mantendo seus princípios fundamentais (igualdade formal, liberdade econômica, propriedade 

privada e contrato), e, ao mesmo tempo, realçar o papel do Estado como organização política da 

sociedade, com um Estado forte, mas regulado, sem optar pelo intervencionismo radical, a ponto 

de mitigar o direito de propriedade e a economia de mercado. 

Assim, Keynes discute os princípios gerais sobre os quais se fundamentou o lassez-faire, 

assinalando que não  

 
é verdade que os indivíduos possuem uma “liberdade natural” prescritiva em suas atividades 
econômicas. Não existe um contrato que confira direitos perpétuos aos que os têm ou aos que os 
adquirem. O mundo não é governado do alto de forma que o interesse particular e o social sempre 
coincidam. Não é administrado aqui embaixo para que na prática eles coincidam. Não constitui uma 
dedução correta dos princípios da Economia que o auto-interesse esclarecido sempre atua a favor 
do interesse público. Nem é verdade que o auto-interesse seja geralmente esclarecido; mais 
frequentemente, os indivíduos que agem separadamente na promoção de seus próprios objetivos 
são excessivamente ignorantes ou fracos até para atingi-los. A experiência não mostra que os 
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 indivíduos, quando integram um grupo social, são sempre menos esclarecidos do que quando 
agem separadamente (1984, p. 120).     
 
Com essa análise, Keynes sistematizava a crítica ao liberalismo clássico de um ponto de 

vista da economia burguesa, apesar de muitas de suas análises já terem sido embrionariamente 

esboçadas por outros autores. Realce-se também que, a partir das análises econômicas de 

Keynes e dos keynesianos, foram esboçadas muitas visões sobre o “novo papel do ordenamento 

jurídico” e do “Estado intervencionista” ao longo da segunda metade do século XX, nos 

chamados “30 anos dourados” do capitalismo (do pós-Segunda Guerra Mundial ao começo dos 

anos 1970) . Mas Keynes não afastava inteiramente as teorias do liberalismo. Não o podia fazer. 

A crítica de Keynes se concentra, em grande parte, na teoria do emprego e da função estatal na 

economia de mercado. Para ele, o mercado por si mesmo não produzia uma demanda efetiva 

(poder de compra efetivamente usado), para permitir a utilização de todos os fatores da 

produção. Entretanto, para assegurar a produção e o emprego em nível considerável era 

imprescindível a ação do Estado e dos agentes econômicos.  

De outra parte, Lord Keynes recepciona sem maiores críticas, é bom que se diga, as ideias 

gerais dos economistas da teoria da utilidade marginal (Carl Menger, León Walras, Eugen von 

Boehm-Bawerk, W. S. Jevons, Alfred Marshall), que defendiam uma espécie de teoria subjetiva 

dos fundamentos do valor das mercadorias em termos de preferências individuais entre 

compradores e vendedores. Automaticamente, Keynes desprezava a teoria do valor baseada no 

trabalho (Adam Smith, David Ricardo e Karl Marx). Há, inclusive, uma diferença, que resulta da 

própria aceitação de uma ou outra teoria do valor entre keynesianos e marxistas. É que aqueles 

consideram John Stuart Mill e Alfred Marshall como economistas clássicos, considerando, porém, 

O Capital de Marx como um compêndio antiquado e cientificamente errôneo. Já Marx e os 

marxistas consideram como economistas clássicos William Petty, Adam Smith e David Ricardo, 

demonstrando o caráter vulgar da economia marginalista, como uma corrente apologista da 

sociedade capitalista. Keynes atribuía a hegemonia do liberalismo e dos princípios do laissez-

faire à  

 
má qualidade das propostas contrárias – o protecionismo, de um lado, e o socialismo marxista, do 
outro. Contudo, estas duas doutrinas se caracterizaram, não só e principalmente por infringirem a 
presunção geral a favor do laissez-faire mas por simples engano lógico. Ambas são exemplos de 
teorias fracas (Idem, p. 120). 
 

A indiferença de Keynes às obras de Marx é claramente uma expressão do caráter burguês 

do keynesianismo e da sua postura antimarxista em matéria de análise do capitalismo. A General 

Theory de Keynes propõe uma solução aceitável para os dilemas da sociedade burguesa em 

crise: mantém-se a propriedade privada e a economia de mercado, porém estabelecendo 
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 limitações, a fim de evitar um mal maior, qual seja, a expansão das crises e as possibilidades 

de eclosão de uma revolução social.  

A obra magna de Keynes3377, para alguns economistas do século XX, teve um impacto sobre 

a análise e a política econômica num nível muito semelhante ao de a Economia Política de David 

Ricardo ou o Capital de Karl Marx. É evidente, que esses três autores partiam de pressupostos 

teóricos diferentes (particularmente Marx e Keynes) e tendiam a iluminar práticas sociais 

completamente opostas, vez que a obra de Keynes representa uma proposta de organização do 

capital em bases necessárias à solução de problemas advindos das crises cíclicas do 

capitalismo, enquanto o pensamento de Marx parte da constatação histórica de que o capital não 

pode proporcionar à grande maioria da sociedade as condições sociais e econômicas de uma 

vida plena de sentido e, portanto, só pode aumentar a exploração do trabalho, a diferença 

descomunal de riqueza e as contradições sociais (pauperismo, fome, desemprego), além da 

própria destruição da natureza, de modo que, para o marxismo, a única saída para resolver as 

contradições colocadas pela crise do capitalismo e a sua própria superação, por meio da 

revolução social. 

Mas Keynes nada tem a ver com a revolução social ou com a superação do capitalismo. 

Para ele, trata-se simplesmente de fortalecer o Estado, como agente político e econômico, 

combater os excessos do liberalismo clássico e defender políticas econômicas estatais 

anticíclicas, capazes de minimizar os efeitos danosos das crises capitalistas. Em sua General 

Theory, Keynes analisa a idéia do liberalismo de que o melhor regulador do progresso social e 

econômico é o próprio mercado, fechado em si mesmo, independente de qualquer intervenção 

do Estado (laissez – faire: deixar funcionar livremente, a mão invisível de Smith). Para Lord 

Keynes, o capitalismo é indispensável como forma de organização econômica, social e política. 

Ele não se preocupa em suas análises com qualquer espécie de fundamento da exploração no 

capitalismo. Não haveria, a princípio, nada de anormal no sistema burguês como totalidade. A 

existência ou não de relações de exploração como base de manutenção da economia de 

mercado não entra no campo de crítica de Keynes. O capitalismo preciso, isso sim, de 

mecanismos de ajustes para não sucumbir diante das suas contradições e dos processos 

revolucionários socialistas. 

Para Keynes, parecia claro que o laissez-faire defendia a posição de que 

 
não deve haver perdão ou proteção para os que empatam o seu capital ou o seu trabalho na 
direção errada. Este é um método para elevar ao topo os negociantes melhor sucedidos, mediante 
uma luta cruel pela sobrevivência, que seleciona os mais eficientes através da falência dos menos 

                                                        
37 Keynes publicou outros livros, sendo os mais importantes: As Consequências Econômicas da Paz, Tratado 
sobre Reforma Monetária, Ensaios de Persuasão, Tratado sobre a Moeda, Como Pagar a Guerra. Este livro não se 
propõe a analisar com profundidade o pensamento econômico de Keynes, senão as suas ideias gerais que 
causaram um impacto sobre os conceitos de Estado e, portanto, do Direito. 
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 eficientes. Não se leva em conta o custo da luta, mas apenas os lucros do resultado final, que se 
supõe serem permanentes. Como o objetivo é colher as folhas dos galhos mais altos, a maneira 
mais provável de alcançá-lo é deixar que as girafas, com os pescoços mais longos, façam morrer à 
míngua as espécies de pescoços mais curtos.  
(...) Contudo, esta suposição de condições em que a seleção natural explícita leva ao progresso, é 
apenas uma das duas suposições provisórias que, tomadas como verdades literais, tornaram-se as 
escoras do laissez-faire. A outra é a eficácia, e, na verdade, a necessidade da oportunidade de 
lucros privados ilimitados como incentivo ao máximo esforço. Sob o laissez-faire, o lucro cabe ao 
indivíduo que, por aptidão ou boa sorte, é encontrado com seus recursos produtivos no lugar certo e 
na hora certa. Um sistema que permite que o indivíduo apto e de sorte colha todos os frutos dessa 
conjuntura, evidentemente, oferece um incentivo imenso à prática da arte de estar no lugar certo na 
hora certa. Um dos motivos humanos mais poderosos, o amor ao dinheiro, é assim acoplado à 
tarefa de distribuir recursos econômicos da maneira melhor calculada para aumentar a riqueza.  
O paralelismo entre o laissez-faire econômico e o darwinismo, já observado rapidamente, pode ser 
visto agora como realmente muito próximo, conforme Herbert Spencer foi o primeiro a reconhecer. 
Assim como Darwin invocou o amor sexual, que age através da seleção sexual para favorecer a 
seleção natural pela competição – a fim de orientar a evolução por linhas desejáveis e eficientes -, 
também o individualista invoca o amor ao dinheiro, agindo através da procura do lucro, para ajudar 
a seleção natural e promover na maior escala possível a produção do que é mais desejado, 
mensurável pelo valor de troca  (1984, p. 116-117). 
 
As guerras, as crises econômicas, as revoluções, o desemprego etc. ruíram as bases dessa 

perspectiva clássica do liberalismo e colocaram as condições para a assimilação pelo Estado e 

pela Economia Política das principais análises de Keynes. A teoria de Keynes ganha, neste 

contexto, grande popularidade, porque se harmonizava com os reclamos dominantes e apontava 

saídas menos dolorosas à crise. O liberalismo não mais exprimia a verdade absoluta, como 

acreditavam seus mentores intelectuais. Para se ter uma ideia da importância da obra de Lord 

Keynes para uma longa etapa do capitalismo, veja-se o depoimento de um economista chamado 

Jewkes, citado por Eaton:  

 
O desemprego generalizado é um flagelo que devasta os recursos econômicos, fomenta restrições 
de toda espécie e destrói a crença no racionalismo da sociedade. Mas o que exprimia a verdade 
quanto às necessidades do passado não será obrigatoriamente verdadeiro em relação ao futuro. 
Nos últimos vinte anos a obra de Lord Keynes revolucionou o nosso modo de pensar sobre o 
funcionamento do sistema econômico, isolou o defeito que pode conduzir a economia livre a operar 
sem a plena utilização da sua capacidade e delineou claramente os métodos a serem adotados 
para remediar esse efeito (Eaton, 1958, p. 27-28). 
 
Partindo da premissa de que o liberalismo clássico precisava ser retificado para agregar as 

transformações das últimas décadas na sociedade burguesa, Keynes destaca que a economia 

de mercado, por si mesma, não era capaz de remediar o desemprego e as crises cíclicas. Dessa 

forma, tornava-se imprescindível a intervenção do Estado na economia a fim de minimizar o 

desemprego e aliviar as crises prolongadas. Isso, porque, observa Keynes, “O nível geral da 

atividade econômica não pode resultar do livre jogo das decisões individuais, devendo ser 

determinado conscientemente pela coletividade organizada pelo Estado”. Assim, critica o autor, 

“Os economistas, cândidos, tendo-se retirado do mundo para cultivar seus jardins, clamam que 

tudo caminha melhor contanto que se deixem as coisas andarem sozinhas” (Idem, ibidem). 
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 Para tanto, Keynes propõe que o Estado e os governos devem atuar em três elementos 

básicos da economia: a) no estímulo às exportações, para garantir uma balança comercial 

favorável; b) na reinversão de recursos arrecadados através do sistema de tributação no 

estímulo às atividades econômicas e à propensão de consumir; c) na facilitação do acesso dos 

produtores ao dinheiro em poupança, mediante o incremento do crédito. Keynes alertava, a partir 

de suas convicções sobre os problemas da época, que  

 
os principais defeitos da sociedade econômica em que vivemos são a sua incapacidade de 
proporcionar o pleno emprego e a sua arbitrária e desigual distribuição de riquezas e das vendas. A 
relação anteriormente exposta com o primeiro defeito é óbvia. Mas há também dois pontos 
importantes em que ela é relevante para o segundo (1984, p. 256).  
 
Nesse sentido, não havia como superar os problemas advindos da crise do capitalismo 

liberal-concorrencial e do liberalismo clássico, sem redimensionar o papel do Estado, intervindo 

como motor de desenvolvimento ou mesmo gestor de setores estratégicos da economia. Além 

disso, fazia-se necessário que o Estado promovesse o planejamento das decisões políticas, pois 

o que estava em jogo era menos a socialização dos meios de produção e da distribuição, como 

propusera o socialismo, mas a manutenção da propriedade privada com contornos (limites) 

jurídicos mais definidos. O Estado poderia atuar junto ao mercado através de entidades semi-

autônomas, sob as mais variadas formas de organização jurídica. Keynes formula esta questão 

na seguinte passagem: 

 
Creio que, em muitos casos, o tamanho ideal de unidade de controle e organização esteja em 
algum ponto entre o indivíduo e o Estado moderno. Sugiro, portanto, que o progresso reside no 
desenvolvimento e reconhecimento de entidades semi-autônomas dentro do Estado – entidades 
cujo critério de ação em seus próprios campos seja unicamente o bem público, tal como elas o 
compreendem, e de cujas deliberações estejam excluídos os motivos das vantagens particulares, 
embora ainda possa ser preciso deixar-lhes algum lugar até que se amplie o âmbito de altruísmo 
dos homens, para o proveito isolado de grupos, classes ou congregações específicas -, entidades 
que, no curso habitual da vida social, são basicamente autônomas dentro das limitações que lhes 
são prescritas, sendo porém sujeitas, em última instância, à soberania da democracia expressa 
através do Parlamento (1984, p. 121). 
 

Keynes demonstra essa visão moderada de forma mais clara na sua concepção de 

intervenção do Estado no processo econômico na seguinte passagem:  

 

A mais importante Agenda do Estado não diz respeito às atividades que os indivíduos 
particularmente já realizam, mas às funções que estão fora do âmbito individual, àquelas decisões 
que ninguém adota se o Estado não o faz. Para o governo, o mais importante não é fazer coisas 
que os indivíduos já estão fazendo, e fazê-las um pouco melhor ou um pouco pior, mas fazer 
aquelas coisas que atualmente deixam de ser feitas (Idem, p. 123). 
 
Apesar das condições socioeconômicas extremamente desfavoráveis à perspectiva 

clássica de liberalismo, Keynes tinha consciência de dificuldades que encontraria para fazer 

compreensíveis suas ideias e de transformá-las em força material, capaz de abrir uma alternativa 
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 de superação momentânea das crises em que o capitalismo estava inserido: “Será uma 

esperança visionária confiar que estas ideias se concretizem? Têm elas raízes insuficientes nos 

motivos que governam a evolução das sociedades políticas? São os interesses a que elas se 

opõem mais fortes e mais manifestos do que os que favorecem? Não me cabe responder aqui a 

essas perguntas. Seria necessário um livro de natureza bem diferente deste para indicar, mesmo 

em linhas gerais, as medidas práticas que poderiam dar corpo a tais ideias. Contudo, se as 

ideias são corretas, hipóteses na qual o próprio autor tem de basear o que escreve, seria um 

erro, segundo minha previsão, ignorar a força que com o tempo elas virão a adquirir” (Idem, 

ibidem) 

O propósito de John Maynard Keynes era proporcionar o suporte teórico3388, com 

recomendações no plano da política econômica, de modo minimizar as causas do desemprego 

monstruoso, da decepção das expectativas do empresariado e da redução da eficiência e da 

produção. Para tanto, entende Keynes que  

 
a cura desses males deve ser procurada no controle deliberado da moeda e do crédito por uma 
instituição central, e em parte na coleta e disseminação em grande escala dos dados relativos à 
situação dos negócios, inclusive a ampla e completa publicidade, se necessário por força da lei, de 
todos os fatos econômicos que seriam úteis conhecer. Essas medidas envolveriam a sociedade no 
discernimento e controle, através de algum órgão adequado de ação, de muitas das complexas 
dificuldades do mundo dos negócios, embora mantendo desimpedidas a iniciativa e a empresa 
particulares. Ainda que estas medidas se mostrem insuficientes, elas nos fornecerão um melhor 
conhecimento do que temos, para dar o próximo passo. 
Meu segundo exemplo diz respeito à poupança e ao investimento. Creio que é preciso haver algum 
ato coordenado de apreciação inteligente sobre a escala desejável em que a comunidade como um 
todo deva poupar, a escala em que esta poupança deva ir para o exterior sob a forma de 
investimentos externos; e sobre se a atual organização do mercado de capitais distribui a poupança 
através dos canais produtivos mais racionais. Não acho que estas questões possam ser deixadas 
inteiramente, como estão sendo agora, ao sabor da apreciação particular e dos lucros privados 
(1984, p. 124).      
 
Keynes alertava para a possibilidade de um aumento do desemprego em face do rápido 

desenvolvimento tecnológico. Sua análise partiu da depressão que assolou o mundo em 1929, 

fato que expôs em dimensões jamais vistas as debilidades que a economia liberal havia 

acumulado durante o século XIX. Neste ponto, Keynes anuncia:  

 
estamos sendo atingidos por uma nova doença da qual alguns leitores talvez não tenham ouvido 
falar, a respeito da qual alguns leitores ainda podem não ter ouvido falar, mas sobre a qual ouvirão 
muito nos próximos anos – ou seja, o desemprego tecnológico. Isto significa desemprego causado 
pela nossa descoberta de meios para economizar o emprego do trabalho, a um ritmo maior do que 
aquele pelo qual conseguimos encontrar novas utilizações para a força de trabalho (Idem, p. 154).  

                                                        
38 Na visão de Coggiola, “A partir da análise de Keynes, sua doutrina acabou dividindo-se em duas 
interpretações conflitantes, a saber, a neo-keynesiana e a pós-keynesiana. A primeira teve seu ponto de partida nas 
abordagens de John Hicks e Alvin Hansen e foi denominada de “síntese neoclássica”, pois enquadrou a teoria 
keynesiana num modelo de lógica neoclássica. A interpretação pós-keynesiana inaugurou-se com a economista 
britânica Joan Robinson e procura resgatar os aspectos de incerteza e instabilidade, presentes na “Teoria geral do 
emprego, do juro e da meda” de Keynes” (2002, p. 14). 
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Entretanto, a crise de 1929 foi essencialmente de superprodução, no sentido de que a 

capacidade produtiva de bens pelas forças produtivas altamente desenvolvidas no capitalismo 

era superior à possibilidade de compra e venda desses bens no mercado, já que a maioria da 

população carregava o fardo da miséria e do desemprego, ainda mais quando a indústria 

absorvia rapidamente as inovações tecnológicas e contribuía em situação de crise econômica, 

para o incremento do desemprego, isto é a substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto. 

Como descreve Maciel,  

 
Em outubro de 1929, nos Estados Unidos, um pouco menos de um milhão de pessoas estavam 
desempregadas. Em dezembro de 1931 eram mais de dez milhões de americanos sem trabalho. 
Seis meses depois, em junho de 1932, o número de desempregados havia crescido para treze 
milhões, sendo que o desemprego atingiu seu ponto máximo, com mais de quinze milhões de 
desempregados, no auge da depressão, em março de 1933 (1998, p. 54). 
 
Durante esse período de intensas turbulências econômicas, os governos dos países 

afetados pela grande depressão econômica procuraram aplicar medidas que minimizassem os 

efeitos danosos da crise e restabelecessem a normalidade do mercado e do nível suportável de 

desemprego. Nos EUA, conforme observa Maciel (1998), o Congresso rapidamente se mobilizou, 

discutindo projetos de leis que criassem condições de reversão social, tendo sido aprovado, em 

06 de abril de 1933, um projeto de lei denominado Projeto de Lei da Semana de 30 horas, o qual 

promovia a redução da jornada de trabalho, a fim de que fossem admitidos mais de 6,5 milhões 

de desempregados. Entretanto, por motivos governamentais, o projeto foi derrubado depois.  

De qualquer forma, a crise econômica e os desequilíbrios do capitalismo levaram o governo 

norte-americano de Franklin D. Roosevelt, na década dos 1930, a pôr em prática o New Deal, 

com programas de obras públicas, criação de emprego e fomento da indústria. O modelo 

proposto por Keynes começava a chamar a atenção dos representantes políticos e ideológicos 

da burguesia e a ganhar a simpatia dos governos e da comunidade econômica internacional. O 

conjunto de ações estatais durante este período preparou o caminho para a construção da base 

da experiência do pós-guerra, que se convencionou chamar de Welfare State, e que se pensava 

supostamente solucionar definitivamente as lacunas do capitalismo. Veremos que não foi esse o 

caso.  

Não só o capitalismo continuou a vivenciar crises cíclicas como se acumularam os 

elementos de uma verdadeira crise estrutural, que tem como essência o conflito histórico entre 

as forças produtivas, altamente desenvolvidas, e as relações de produção, fundadas na grande 

propriedade monopolista, que se tornaram um verdadeiro estorno às primeiras. Tão pouco o 

chamado Estado de Bem-Estar representou uma mudança na natureza do Estado e do direito 

capitalista. A essência burguesa do Estado e do direito se mantém, agora, na fase do capitalismo 
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 monopolista, marcado por guerras, revoluções e contrarrevoluções. As políticas keynesianas, 

base do Estado de Bem-Estar do pós-Segunda Guerra Mundial apenas minimizaram 

temporariamente os efeitos da crise mundial, sem, entretanto, superá-los.  
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 CAPÍTULO III 
ESTADO, DIREITO E BEM-ESTAR SOCIAL 

[a crise monumental do capitalismo] 
 

O Estado social representa efetivamente uma transformação superestrutural por que passou o antigo 
Estado liberal. Seus matizes são riquíssimos e diversos. Mas algo, no Ocidente, o distingue, desde as 

bases, do Estado proletário, que o socialismo marxista intenta implantar: é que ele conserva sua 
adesão à ordem capitalista, princípio cardeal a que não renuncia (Paulo Bonavides, Do Estado Liberal 

ao Estado Social). 
 

33..11..  O Estado de Bem-Estar (Welfare State)   
 
A Primeira Guerra Mundial, a crise de 1929, o fascismo de Hitler e a explosão da Segunda 

Guerra Mundial significaram um processo de destruição em massa de forças produtivas e de 

vidas humanas numa escala jamais vista na história da humanidade. Para sair da depressão 

econômica internacional, o Estado e governos capitalistas não pouparam esforços no sentido de 

desencadear um conflito de dimensão mundial, que empurrou povos à defesa dos interesses de 

grupos econômicos e monopólios internacionais. Uma nova repartição do mundo em esferas de 

influência foi realizada pelas potências imperialistas vencedoras, contando, dessa vez, com 

participação nas negociações realizadas em Yalta e Potsdam da ex-União Soviética (URSS).   

Como se disse, em meio aos conflitos e à crise capitalistas, havia se desenvolvido a 

concepção econômica de John Maynard Keynes. As políticas keynesianas, postas em prática 

principalmente no pós-Guerra, foram condicionadas pela necessidade de superar a crise 

econômico-social anterior e retomar a acumulação de capital, criando as condições para o 

afastamento das tensões que levaram à ocorrência de revoluções sociais em alguns países. Os 

direitos sociais, reconhecidos e agregados formalmente no ordenamento jurídico pelo Estado e 

governos burgueses, inclusive no nível constitucional e da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, proclamada em 1848, sob intensa pressão dos acontecimentos da luta de classes 

internacional, a diminuição do desemprego e a elevação relativa da renda dos trabalhadores, em 

particular da Europa e EUA, foram marcados por um conflito permanente de interesses, portanto 

sua efetividade e ampliação dependeriam da organização da classe trabalhadora.  

Se, para os trabalhadores era necessário se proteger da exploração capitalista, para o 

Estado e governo burgueses o reconhecimento formal de direitos sociais e trabalhistas, mesmo 

que limitadamente, servia como um anteparo à intensificação da luta de classes e ao avanço do 

movimento socialista em todos os continentes. Com isso, pretendia-se, antes de tudo, conservar 

o capitalismo como modo de produção, baseado na acumulação privada de riquezas, e não 

suprimi-lo progressivamente, como entenderam erroneamente alguns socialistas reformistas da 

social-democracia. O próprio Keynes tinha consciência de suas limitações e não escondia o 

caráter capitalista de suas teorias e de suas medidas “intervencionistas”, como fica evidente na 

seguinte passagem: 
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A confusão de pensamento e sentimento leva à confusão de linguagem. Muita gente, que realmente 
tem objeções ao capitalismo como modo de vida, discute como se estivesse objetando a ele com 
base em sua ineficiência para atingir seus próprios fins. No outro extremo, os devotos do 
capitalismo frequentemente são indevidamente conservadores, e rejeitam reformas em sua técnica, 
que, na verdade, poderiam realmente reforçá-lo e preservá-lo, por medo de que tais reformas 
possam vir a ser os primeiros passos de afastamento do capitalismo. Apesar disso, poderá chegar 
um dia em que estaremos mais esclarecidos do que agora, ao falar do capitalismo como uma 
técnica eficiente ou ineficiente, ou ao falar dele como algo desejável ou censurável. De minha parte, 
acho que, sabiamente administrado, o capitalismo provavelmente pode se tornar mais eficiente para 
atingir objetivos econômicos do que qualquer sistema alternativo conhecido, mas que, em si, ele é 
de muitas maneiras sujeito a inúmeras objeções. Nosso problema é o de criar uma organização 
social tão eficiente quanto possível, sem ofender nossas noções de um modo satisfatório de vida 
(1984, p. 125-126).   
 
A compreensão desse momento dialético e das mudanças verificadas no âmbito do direito 

ao longo dos chamados “30 anos dourados” do capitalismo é primordial para se entender o 

contexto atual, em que ocorre uma reversão da postura estatal e normativa do chamado Estado 

intervencionista keynesiano, criada no quadro do Welfare State,39 portanto, das “tendências 

sociais” do direito do pós-Guerra, particularmente no eixo constitucionalista. Nesse sentido, 

Keynes reconhecia claramente que sua teoria continha implicações conservadoras, pois embora 

as políticas estatais procurassem realizar políticas sociais voltadas para o desenvolvimento 

econômico e diminuição do desemprego, as bases da economia capitalista se mantinham de pé. 

Keynes explica esse fato da seguinte forma: 

 
As implicações da teoria exposta nas páginas precedentes são, a outros respeitos, razoavelmente 
conservadoras. Embora essa teoria indique ser de importância vital o estabelecimento de certos 
controles sobre as atividades que hoje são confiadas, em sua maioria, à iniciativa privada, há muitas 
outras áreas que permanecem sem interferência. O Estado deverá exercer uma influência 
orientadora sobre a propensão a consumir, em parte através de seu sistema tributação, em parte 
por meio da fixação da taxa de juros e, em parte, talvez, recorrendo a outras medidas. Por outro 
lado, parece improvável que a influência da política bancária sobre a taxa de juros seja suficiente 
por si mesma para determinar um volume de investimento ótimo. Eu entendo, portanto, que uma 
socialização ampla dos investimentos será o único meio de assegurar uma situação aproximada de 
pleno emprego, embora isso não implique a necessidade de excluir ajustes e fórmulas de toda a 
espécie que permitam ao Estado cooperar com a iniciativa privada. Mas, fora disso, não se vê 
nenhuma razão evidente que justifique um Socialismo de Estado abrangendo a maior parte da vida 
econômica da nação. Não é a propriedade dos meios de produção que convém ao Estado assumir 
(1986, p. 256).  
 
É possível dizer, a partir da análise crítica do pensamento keynesiano, que o surgimento da 

concepção de Estado de Bem–Estar (Welfare State) não se deu de forma desinteressada, nem 

se constituiu numa evolução natural do capitalismo para uma dimensão mais humana. O Welfare 

State foi, ao contrário, fruto de profundas e determinantes crises econômicas, políticas e sociais. 

É oportuna a seguinte observação de Coggiola, que demonstra muito claramente que as 

                                                        
39  Sobre o Estado de Bem-Estar e as políticas keynesianas, ler: Lessa (2013), Bonavides (1961), Coggiola 
(2002), Eaton (1958), Esping-Andersen (1977), Faleiros (1995), Ferreira Filho (1990), Fusfeld (2001), Grau (1995), 
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 medidas adotadas pelos governos, chamadas posteriormente keynesianas, e os discursos 

inflamados de “humanização do capitalismo” não são desinteressados, como se pretendeu 

durante todo o século XX em teoria demonstrar, para se contrapor às análises marxistas da 

época:  

 
Marx diz que a taxa geral de lucro é a força impulsora da produção capitalista, e constitui a lei 
reguladora da sociedade capitalista. Pela mesma razão, para Marx, a lei fundamental da 
concorrência capitalista não é a lei da oferta e a demanda entre mercadorias (os preços de 
mercado) mas a lei que rege a concorrência entre capitalistas (a taxa de lucro média), que regula a 
distribuição de mais-valia entre eles, segundo a massa de capital com que cada um participa no 
comum negócio de explorar trabalho assalariado. Numa situação com tendência para o aumento da 
taxa de lucro, a inversão em capital fixo e circulante aumenta, o desemprego cai diante da 
consequente maior oferta de emprego. O capital está em condições econômicas de conceder 
melhorias aos trabalhadores. No ponto mais alto da fase expansiva, e imediatamente depois da 
crise, quando a economia capitalista entra na fase de crescimento lento, parte do capital adicional 
começa a ser expulso da produção porque a taxa de lucro não compensa seu investimento, o 
desemprego aumenta na mesma proporção em que o crescimento da inversão cai. É o momento 
em que os capitalistas iniciam sua ofensiva sobre as condições de vida e de trabalho dos 
assalariados (2002, p. 102-103). 
 

Os pensadores do Estado de Bem-Estar procuraram elaborar argumentos os mais diversos 

no sentido de demonstrar uma transformação qualitativa do caráter do Estado e do direito no 

capitalismo ao longo do século XX e, particularmente, da implantação das políticas públicas do 

Welfare State. Os mais otimistas, como Esping-Andersen, chegaram a afirmar, num autêntico 

idealismo, que 

 
o Welfare State, uma das marcas da “era dourada” de prosperidade do pós-guerra, significou mais 
do que um simples incremento das políticas sociais no mundo industrial desenvolvido. Em termos 
gerais, representou um esforço de reconstrução econômica, moral e política. Economicamente, 
significou um abandono da ortodoxia da pura lógica do mercado, em favor da exigência de extensão 
da segurança do emprego e dos ganhos como direitos de cidadania; moralmente, a defesa das 
idéias de justiça social, solidariedade e universalismo. Politicamente, o Welfare State foi parte de um 
projeto de construção nacional, a democracia liberal, contra o duplo perigo do fascismo e do 
bolchevismo. Muitos países se auto-proclamaram welfare state, não tanto por designarem desse 
modo as suas políticas sociais, quanto por promoverem uma integração social nacional (1995, 73).  
 
Na verdade, o Welfare State nada mais é que uma manifestação do Estado burguês numa 

época de profundos abalos econômicos, políticos e sociais. A análise marxista sobre a origem e 

desenvolvimento histórico do Estado continua plenamente atual e só se reforça com a crise 

estrutural do capitalismo. O Estado, por mais que cresça em burocracia, intervenha nos 

processos econômicos e regulamente as relações entre capital e trabalho, ou seja, o processo de 

exploração do trabalho pelo capital, nada mais representa que uma força a serviço dos 

interesses gerais do conjunto dos capitalistas. De forma que o Estado nada tem de neutro, não 

está acima dos interesses e conflitos de classes, nem representa o bem comum ou a vontade 

                                                                                                                                                                                                      
Hansen (1983), Holanda (2001), Hugon (1992), Laurell (1995), Leopoldino da Fonseca (1999), Venâncio Filho 
(1968).  
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 geral, como gostam de declarar os ideólogos políticos da burguesia. Nos momentos de crise, 

o Estado e os governos mostram claramente o seu caráter de classe e utilizam todos os meios 

disponíveis para não só proteger os capitais, como para reprimir violentamente as lutas dos 

trabalhadores.  

Numa época de decadência da sociedade burguesa, como o Imperialismo, a intervenção do 

Estado em matéria econômica e nas relações entre capital e trabalho se tornou cada vez mais 

decisiva para a manutenção do capitalismo decadente. Contraposto ao avanço do socialismo e à 

luta de classes do proletariado e demais explorados, o Estado de Bem-Estar, na medida em que 

as crises econômicas e a oposição de interesses entre trabalhadores e capitalistas se tornaram 

intensas e apontavam para a subversão das relações de produção existentes, jogou um papel de 

primeira ordem na garantia da propriedade privada e das relações de assalariamento, bases da 

ordem econômica capitalista.  

Quando falamos do avanço do socialismo e da luta de classes mundial não estamos nos 

referindo ao domínio do estalinismo na ex-URSS, que, em sua essência, era, na verdade, um 

obstáculo à existência do primeiro Estado Operário vitorioso e das conquistas da Revolução de 

Outubro de 1917. Stalin e o estalinismo jogaram internacionalmente um papel liquidacionista das 

conquistas da Revolução Proletária russa e dos diversos eventos revolucionários ao redor do 

globo antes e depois da Segunda Guerra Mundial. O fortalecimento temporário do estalinismo 

com a vitória do Exército Vermelho sobre as tropas fascistas de Hitler na Segunda Guerra 

Mundial e a divisão do mundo operada juntamente com as potências imperialistas vencedoras 

(EUA, Inglaterra) em áreas de influência econômico-política não modificou o caráter do 

estalinismo, senão que aprofundaram as suas contradições, a ponto de, após a morte de Stalin, 

em 1953, acelerar a desagregação do estalinismo mundialmente, até a sua completa integração 

ao Estado, à política e às instituições burguesas. 

De fato, o Estado capitalista do pós-Guerra é uma resposta, em primeiro lugar, à profunda 

crise socioeconômica e, em segundo plano, uma alternativa do capital frente ao avanço dos 

movimentos sociais e das ideias socialistas, da possibilidade em intensos períodos de crises 

econômicas da eclosão de uma revolução social. Keynes, aliás, tinha compreensão de que as 

crises poderiam ser controladas através da atuação decisiva do Estado, interferindo no 

funcionamento da economia de mercado, equilibrando as forças, fomentando a produção, 

criando empregos, gerindo por conta própria os ramos essenciais da produção. A concepção 

keynesiana ganhou simpatia e cumplicidade de agentes econômicos governamentais, na direção 

de uma justificação teórica para o fortalecimento do papel do Estado no sistema econômico 

vigente e das medidas de economia política, que deveriam ser tomadas pelos governos 

concretamente.  



 

 
 

 

98 

 Assim, o papel do Estado se torna mais forte na sociedade capitalista, daí Guesnerie 

afirmar que esse fortalecimento se deu 

 
em particular na Europa, depois da crise de 1929 e, em seguida, após a Segunda Guerra Mundial. 
O fortalecimento reflete uma pressão estrutural das despesas públicas, ligada à satisfação de novas 
necessidades coletivas, mas muitas vezes legitimada pelas virtudes conjunturais que a vulgata 
keynesiana atribui a essas mesmas despesas. Exprime também a influência crescente das 
concepções sociais, retomadas pelos movimentos políticos socialistas, que visam estender e 
estatizar a Previdência Social e redistribuir a renda (1997, p. 28). 
 
O Estado de Bem-Estar recebe esta denominação porque confere formalmente à população 

os direitos do trabalho, à previdência e direitos sociais lato sensu (saúde, habitação, educação, 

transporte, segurança pública, políticas voltadas ao desemprego, às crianças, aos adolescentes, 

aos imigrantes, etc.). Para tanto, promove a intervenção do Estado na economia, pois a mão 

invisível do liberalismo não o substituiu, seja ditando regras sobre salários, juros, câmbio, moeda, 

preços, monopólios etc., tentando limitar o índice de desemprego através de obras públicas, 

construindo hospitais, regulando as profissões, incentivando a produção, concedendo crédito, 

imunidade tributária e isenções, incentivando a exportação com a política fiscal e impostos sobre 

a produção nacional, enfrentando as crises periódicas do capitalismo. Se expandido em 

organização e burocracia, o Estado interfere em áreas antes de exclusiva exploração privada.  

Qual a base de sustentação dos serviços públicos, da garantia formal e material de direitos 

sociais e da suposta “elevação do padrão de vida dos mais pobres”, que subsistem de salários? 

Eis um problema que o keynesianismo e pensadores do Estado de Bem-Estar procuram 

solucionar. De maneira geral, foram propostas algumas medidas indispensáveis à construção de 

uma estrutura capaz de suportar essas mudanças na esfera estatal:  

a) a constituição de um modelo de tributação progressiva sobre as rendas e heranças dos 

mais afortunados, para manter os serviços sociais;  

b) uma espécie de planejamento ao nível da organização estatal, que se refere às receitas 

e despesas, à instituição de impostos, ao fomento da produção, ao controle de preços e salários;  

c) a estatização de setores da economia, antes de exclusiva exploração da iniciativa 

privada, ditos essenciais, na indústria, no comércio e nas finanças. Muitas dessas propostas 

permaneceram no papel, não foram implementadas, sofrendo, na verdade, uma acirrada 

oposição dos setores mais conservadores da sociedade. 

O papel essencial do Estado, conforme analisado por Marx e Engels em diversas obras não 

foi, entretanto, alterado. O Estado continua sendo um organismo nascido da sociedade, 

aparentemente acima das classes e das lutas entre elas, mas que, em última instância, garante 

as condições sociais, econômicas e políticas para a manutenção da dominação da classe 

dominante, em determinado contexto histórico das sociedades de classes, no nosso caso, a 
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 ordem do capital. Não era outro o papel do Estado de Bem-Estar e das políticas keynesianas. 

Keynes, aliás, propôs um Estado intervencionista que se colocasse frente ao mercado como 

 
investidor financeiro central através dos orçamentos governamentais, sempre que o processo de 
mercado leva a subemprego ou deflação. Com maiores investimentos, os próprios governos 
produzem aumento de demanda, evitando assim as crises de crescimento. Depois, numa conjuntura 
aquecida, precisam compensar o endividamento público com aumentos de receitas tributárias, para 
prevenir excesso de consumo e inflação. Muitos Estados subsidiam novas indústrias, das quais se 
esperavam rápido crescimento e demanda de mão de obra (Apud Martin & Schumann, 1999, p. 
153). 

  
É precisamente em resposta às crises econômicas que aparecem as críticas à concepção 

tradicional do liberalismo clássico e à sua impotência como inspiração teórica à política e à 

economia dos Estados4400. A indiferença da organização política da sociedade em relação aos 

problemas econômicos e sociais não era mais estratégica, tendo em vista que esse modelo 

convergia para incrementar a anarquia econômica, própria da sociedade burguesa, e, portanto, 

para o desequilíbrio das forças de mercado. A economia concorrencial, em poucas décadas, 

mostrava uma tendência à concentração de capitais e mercados em poucas mãos, contexto em 

que a miséria e a opressão social não diminuíam, mas se incrementavam. Dessa forma, não 

parecia viável um Estado que se restringisse apenas a manter estritamente a ordem, no sentido 

do Estado mínimo do liberalismo clássico, se esta mesma ordem se encontrava em declínio e 

colocava em risco a própria manutenção da espinha dorsal do capitalismo: a propriedade 

privada. 

A discussão sobre o Estado de Bem-Estar está presente nas obras de uma série de 

cientistas sociais preocupados com os temas e os rumos da organização política no século XX, 

principalmente a partir da implantação das ideias neoliberais.  AA importância que os autores têm 

dado a essa forma de organização estatal decorre dos efeitos sociais e políticos que ela ensejou 

nos países desenvolvidos, particularmente no pós-Guerra. Para Oliveira, o capitalismo enfrentou 

a profunda crise dos anos 29-30 

 
do nosso século dando ao Estado tarefas novas, que acabaram lhe concedendo um papel-chave no 
processo produtivo. Deixando de ser apenas a garantia daquele mínimo legal necessário (o mero 

                                                        
40 Sobre o liberalismo clássico, destaca Coggiola que “(...) A teoria do laissez-faire triunfou enquanto 
perduraram as condições históricas favoráveis à adoção de uma política e economia liberais. Na Grã-Bretanha de 
meados do século XIX, mais do que em qualquer outro país do mundo, essas condições se fizeram presentes até 
que a “Grande Depressão” dos anos de 1873-1896 a atingiu, como havia alcançado todos os demais países ou 
colônias integrantes da economia capitalista mundial. A expansão geográfica do capitalismo e a exploração dos 
mercados externos, dando inícioao moderno imperialismo capitalista, foi a solução encontrada pela Europa para sair 
da crise. O economista liberal “Fabiano” John Hobson, então, aplicou a teoria de Sismondi à nascente questão do 
imperialismo. A demanda de bens de consumo caía em função da distribuição desigual e da acumulação crescente 
de capital. Parte do lucro acumulado não podia ser reinvestida, resultando improdutiva e fazendo cair a taxa de 
expansão do capital. Para fazer frente à superprodução derivada do consumo insuficiente, fazia-se necessária a 
conquista de mercados externos, o que explicava a expansão imperialista. Hobson era também favorável à 
intervenção estatal, sobretudo no que dizia respeito à adoção de medidas que viessem a estimular o consumo” 
(Idem., p. 113).   



 

 
 

 

100 

 observador da dinâmica econômica) para o funcionamento do mercado como ocorrera até então, 
o Estado passa a intervir no processo produtivo no sentido de fomentar a maior competição possível 
entre as empresas, portanto, com isto e uma série de políticas monetárias e fiscais, promover a 
própria acumulação de capital, ao mesmo tempo que implementava políticas de pleno emprego e 
uma ampla política social destinada a minimizar as perdas que o próprio sistema capitalista trazia 
aos trabalhadores. Isto significava reconhecer que o capitalismo é um sistema marcado 
fundamentalmente por crises, que devem ser enfrentadas através da mediação do Estado. (1995, p. 
59).  
 
Como o Estado de Bem-Estar conseguiu conter temporariamente nos países capitalistas 

avançados os impulsos revolucionários das massas e o perigo de expansão da influência 

socialista, passou a ser realçado como o modelo a ser seguido por todos os que desejavam 

garantir os direitos sociais e econômicos, ao mesmo tempo em que, através da adoção de 

medidas keynesianas, consolidar-se-ia supostamente a democracia social. O capitalismo, com a 

implementação de reformas a conferir ao Estado um papel de destaque, implementando políticas 

públicas, teria passado supostamente a uma nova etapa, de preocupação com o bem comum, 

com as condições de vida e trabalho da maioria da população. Essa crença na vivacidade do 

capitalismo foi propagandeada aos quatro ventos pelos intelectuais e representantes políticos da 

burguesia na só nos países capitalistas avançados como nos países capitalistas atrasados. 

Com fortes repercussões na discussão jurídica, a consagração dessa postura, por um lado, 

fornece aos ideólogos do capital um embasamento ideológico e legal para o discurso de que é 

possível à classe operária e aos demais trabalhadores, ascenderem às posições mais altas da 

sociedade através da ampliação do consumo e do gozo de direitos sociais e trabalhistas, e, por 

outro, de que a conciliação entre capital e trabalho é o caminho para a humanização da 

sociedade capitalista, sem necessariamente superar as suas bases. A agregação de uma 

legislação sobre a condição social do trabalhador fixa os contornos através dos quais a luta 

operária será aceitável nos limites da democracia de classe burguesa, cujos limites, se forem 

ultrapassados, legitimam a atuação da coação do Estado, através do monopólio da violência 

organizada, reprimindo os “excessos cometidos”, ao se questionar as bases da ordem jurídica.   

 
3.2. Emergência dos direitos sociais 

 
O surgimento da legislação sobre a condição social dos trabalhadores, regulando a relação 

capital-trabalho foi fruto de um processo histórico, que encontra raízes mais claras no século XIX, 

em que, definitivamente, o movimento operário se fortalecia e o capitalismo liberal-concorrencial 

entrava em definhamento. Essa fase de desmoronamento da estrutura criada pelo capitalismo 

liberal não se deu de forma retilínea, foi marcada por avanços e retrocessos, que culminaram na 

necessidade de reformas internas para que o sistema econômico, baseado na propriedade 

privada, pudesse permanecer vigente. O traço marcante de todo esse período para o capitalismo 
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 foi a intervenção decisiva dos movimentos sociais de contestação e reivindicação.4411  

É evidente que, mesmo antes de surgirem as Constituições do século XX, havia inúmeras 

leis e normas esparsas de variadas espécies que procuravam, de forma embrionária, preencher 

contornos às condições de exploração e ao estado de miséria a que eram submetidos milhares 

de jovens, homens, mulheres e crianças, no século XIX. Um fato histórico de enorme importância 

foi o reconhecimento formal, em 1871, na Inglaterra, dos sindicatos, consignado na Lei dos 

Sindicatos. Porém, essa legislação não tinha qualquer eficácia, pelas dificuldades de 

fiscalização, desinteresse governamental, oposição dos capitalistas e perseguição das 

lideranças. Marx, em O Capital, alerta para o fato de que 

 
Logo que a classe trabalhadora, atordoada pelo tumulto da produção, recobra seus sentidos, tem 
início sua resistência, primeiro na Inglaterra, a terra natal da grande indústria. Todavia, as 
concessões que conquista durante três decênios ficaram apenas no papel. De 1802 a 1833, 
promulgou o Parlamento cinco leis sobre trabalho, mas astuciosamente não votou recursos para 
sua aplicação compulsória, para o quadro de pessoal necessário a sua execução etc. Eram letra 
morta (Marx, 1979, p. 316) 
 
Movimentos sociais como o ludismo e o cartismo, guardadas as suas diferenças em termos 

organizativos, expressaram na primeira metade do século XIX o inconformismo da classe 

operária diante da exploração capitalista. Em se tratando do cartismo, há uma defesa clara de 

reivindicações democráticas, econômicas e trabalhistas. Depois de inúmeros protestos e 

denúncias de maus-tratos e exploração da força de trabalho em níveis intolerantes, foram 

aparecendo timidamente leis que, pelo menos formalmente, diminuíam a jornada de trabalho nas 

fábricas. Esse conjunto de leis e normas, que versava principalmente sobre a questão do 

trabalho e das condições de segurança e higiene, deu origem a um novo ramo do direito, de 

caráter eminentemente social, chamado de direitos trabalhistas, hoje, parte dos direitos sociais.  

A previsão de certos direitos e deveres, que normatizava a ação do empregado e do 

empregador nos locais de trabalho, procurava ajustar os contornos da exploração capitalistas, a 

bem do conjunto da economia burguesa, legitimando supostamente a relação contratual entre 

capital e trabalho. A previsão legal não extinguiu a exploração e o abuso dentro das fábricas e 

locais de trabalho. Ao contrário, os direitos de controle das relações de trabalho no chão da 

fábrica continuaram nas mãos do burguês. Por isso, os direitos sociais, em última instância, 

põem contornos normativos à exploração no capitalismo e, por consequência, às relações sociais 

dela provenientes, mas em nenhum momento as eliminam. 

                                                        
41 Historicamente, não há no sistema capitalista um reconhecimento espontâneo de direitos sociais (direitos 
que põem limites formais à exploração, sem suprimi-la), de modo que o desenvolvimento da ordem jurídica da 
sociedade em que se vive não se dirige para uma dimensão social, ou seja, para um modelo de Estado e de direito 
em que se garanta o bem-estar social naturalmente, tendo em vista que o interesse central da produção capitalista é 
a obtenção cada vez maior de lucro. A necessidade de fixar e de determinar de maneira precisa a extensão e o 
conteúdo dos direitos e dos deveres recíprocos só surgiu onde a existência calma e pacífica foi turbada (Pasukanis, 
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 Da mesma forma, esses direitos sociais de modo algum constituem uma prova da 

humanização do capitalismo ou da existência de um caminho para a transformação do 

capitalismo em uma nova sociedade, por meios jurídicos, como defendiam os teóricos do 

socialismo jurídico, insistentemente criticados Engels. Isso porque, contraditoriamente, ao 

agregar limitadamente as reivindicações de trabalhadores ao sistema jurídico burguês, o Estado 

e o direito objetivam manter, em certas bases, a produção e reprodução das relações capitalistas 

de trabalho e assalariamento. Por isso, em nenhum momento, a defesa dos direitos sociais pode 

se constituir um fim em si mesmo, nem deve se tornar o horizonte último para os que vivem da 

venda força de trabalho ao capital. A defesa das conquistas sociais deve estar associada a um 

projeto de sociedade mais amplo que aponte para a emancipação social plena da classe operária 

e demais explorados, para o fim da exploração do homem pelo homem, ou seja, para a conquista 

do poder pelo proletariado e a construção do socialismo, como via para a sociedade sem 

classes, o comunismo. 

Como bem destaca Pasukanis, o contexto conturbado em que esses direitos vieram à tona 

pode levar alguns marxistas a pensar que o direito do capitalismo se tornou social, portanto, 

representantivo do conjunto dos interesses da sociedade e das suas classes sociais, ou, que 

esses novos direitos expressariam uma reserva “proletária” no campo jurídico. Em verdade, 

esses direitos estão contextualizados num ambiente histórico de convulsões sociais e intensas 

crises econômicas. Para Pasukanis,  

 

A simbiose, observada durante a guerra entre as organizações capitalistas privadas e as 
organizações estatais, em um poderoso sistema de capitalismo de Estado burguês representa uma 
realização destas tendências. Esta transformação prática na vida jurídica não poderia passar 
despercebida na teoria. Na aurora de seu desenvolvimento, o capitalismo industrial envolveu o 
princípio de subjetividade jurídica em uma certa auréola, exaltando-o como uma qualidade absoluta 
da personalidade humana. Presentemente, começa-se a considerar este princípio como uma 
simples determinação técnica que permite “delimitar os riscos e as responsabilidades” ou então são 
apresentados, unicamente, como uma hipótese especulativa, destituída de qualquer fundamento 
real. Como esta tendência desfere seus golpes contra o individualismo, adquiriu a simpatia de 
diferentes marxistas que pensaram encontrar nela elementos de uma nova teoria “social” do direito 
correspondente aos interesses do proletariado (1989, p. 103-104).    
 

O reconhecimento, em termos normativos, de certas reivindicações operárias se deu em 

face das pressões cada vez maiores dos movimentos sociais e, em particular, do movimento 

operário. No período de crise, que antecedeu a Primeira Grande Guerra Mundial, esses 

movimentos de trabalhadores se intensificaram e ganharam feição nitidamente política. Os 

grandes acontecimentos das primeiras décadas do século XX, notadamente a Revolução Russa 

de 1917, deram força e vitalidade aos diversos movimentos sociais por todo o mundo capitalista. 

                                                                                                                                                                                                      
1989, p. 144), o que vale também quanto à legislação sobre a condição social do trabalhador no capitalismo. Daí o 
caráter contraditório dos direitos sociais. 
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 O caos provocado pela profunda crise econômica anterior à Guerra e a inoperância quase 

completa da ação governamental frente às novas demandas sociais criaram as condições 

políticas para a emergência de manifestações populares cada vez mais intensas e organizadas, 

criando a possibilidade da tomada do poder pelo proletariado e demais explorados, um perigo 

para a existência do capital em nível mundial.  

A própria Revolução de Outubro de 1917 representou um avanço considerável em termos 

de direitos dos trabalhadores. A Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado 

Soviético, de 12 de janeiro de 1918, previa, entre outras regras, as seguintes: 

 
Propondo-se essencialmente por finalidade suprimir toda exploração do homem pelo homem, abolir 
completamente a divisão da sociedade em classes, esmagar impiedosamente todos os 
exploradores, instaurar a organização socialista da sociedade e fazer triunfar o socialismo em todos 
os países, o Terceiro Congresso Pan-Russo dos Sovietes de representantes dos trabalhadores, 
soldados e camponeses decide em seguida: 
1º - Para realizar a socialização da terra, a propriedade privada da terra é abolida; todas as terras 
são declaradas propriedade nacional e são entregues aos trabalhadores sem nenhuma espécie de 
resgate, sobre as bases de uma repartição igualitária em usufruto. 
As florestas, o subsolo e as águas que tenham uma importância nacional, todo o gado e todo o 
material, assim como todos os bens imobilizados e todas as empresas agrícolas modelo são 
declarados propriedade pública. 
2º - Como primeiro passo no caminho da transferência completa das fábricas, usinas, minas, 
estradas de ferro e outros meios de produção e transporte, para a propriedade da República 
Operária e Camponesa dos Sovietes, o Congresso ratifica a lei soviética sobre o controle operário e 
sobre o Conselho Superior de Economia Nacional, com o fim de assegurar o poder dos 
trabalhadores sobre os exploradores (In: Brandão, 2001, p. 91-94). 
 
A realidade social mostrava nitidamente as fendas abertas na estrutura mesma do 

capitalismo, de modo que a resistência às reformas pela classe dominante seria um prelúdio da 

revolução social. Efetivamente, as mudanças operadas na forma de Estado, para pôr contornos 

normativos à avidez de lucro dos capitalistas individuais e promover a integração de contingentes 

da classe média ao consumo e ao acesso a bens e serviços, medidas essas defendidas pelos 

setores reformistas do movimento socialista internacional, foram decisivas para manter os pilares 

do capitalismo. 

É nesse contexto de vitória do proletariado russo e de explosões revolucionárias (embora 

derrotadas) em outros países (Alemanha, Hungria, Itália, China, entre outros), que as novas 

Constituições recepcionaram uma série de reivindicações sociais, filtrando-as dentro das 

condições de acumulação, abrigando dessa forma um novo capítulo na história do 

Constitucionalismo burguês moderno: a ordem social e econômica4422. Exemplos marcantes dessa 

virada para o “Constitucionalismo social” foram a Constituição Mexicana, de 1917 e a 

                                                        
42 Wolkmer alerta para o fato de que “Nas primeiras décadas deste século, uma das concepções doutrinárias 
mais vigorosas no contexto da ordem jurídico-política internacional era a do Constitucionalismo Social. Se, durante 
os séculos XVIII e XIX, predominaram as ideias de um Constitucionalismo Político ligado ao liberalismo democrático-
burguês e aos princípios clássicos do modo de produção capitalista, o século XX representará o reflexo direto de um 
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 Constituição da República de Weimar, de 1919. Esta última Carta Política foi fruto da derrota 

da Revolução Alemã de 1918-19, na qual os revolucionários foram brutalmente reprimidos pela 

reação do governo social-democrata, resultando na morte da revolucionária marxista Rosa 

Luxemburgo e de Karl Liebknecht. Essa Carta Política exerceu grande influência, e, ainda, é 

invocada pelo pensamento jurídico e político, ligado à concepção de que o capitalismo pode ser 

humanizado, melhorado. Nas palavras de Ferreira Filho, 

 
Foi a Constituição alemã de 11 de agosto de 1919, conhecida como a Constituição de Weimar, que 
fixou o modelo. Esta, de fato, contém uma seção intitulada “Da vida econômica”, na qual estão as 
grandes linhas de uma regulação sistemática da economia, de uma constituição econômica. Há 
quem conteste essa primazia, apontando a anterioridade da Constituição mexicana de 1917. Este 
documento, sem dúvida, antecipa-se no reconhecimento de direitos sociais, como educação (art. 
3º), na previsão de uma reforma da estrutura agrária (art. 27) etc. Todavia, nela inexiste sequer um 
esboço de tratamento sistemático da atividade econômica. Por outro lado, seu reflexo imediato foi 
reduzido, enquanto a repercussão da Constituição germânica foi instantânea e profunda, na Europa 
e fora dela. E foi ela e não a mexicana que serviu de inspiração, e foi copiada, às vezes, pelas 
Constituições da Europa Central e báltica, da Espanha (1931), e pela brasileira de 1934 (1990, p.  
04).  
 
Diversos textos jurídicos importantes do século XX, como a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro 

de 1948, portanto, logo após a Segunda Guerra Mundial, tratam de aspectos sociais e 

econômicos, expressando as condições históricas em que foram elaborados. Direitos sociais, 

econômicos e culturais passam a conviver, numa trama jurídica complexa e conflituosa, com os 

chamados direitos civis e políticos, em particular os direitos de livre iniciativa econômica e de 

propriedade privada. A Declaração acima estabelece que “Toda pessoa, sozinha ou em 

coletividade, tem direito à propriedade” e que “Ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua 

liberdade” (Artigo 17, 1 e 2), ao tempo em que proclama:  

 
Artigo 22 - Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à previdência social; esta é criada 
para obter a satisfação dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à dignidade e ao 
livre desenvolvimento de sua personalidade, graças ao esforço nacional e à cooperação 
internacional, levando-se em conta a organização e os recursos de cada país. 
Artigo 23 – 1. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de seu trabalho, a condições 
justas e satisfatórias de trabalho e à proteção contra o desemprego. 2. Todos têm direito, sem 
nenhuma discriminação, a um salário igual para um trabalho igual. 3. Quem quer que trabalhe tem 
direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como à sua família, uma 
existência de acordo com a dignidade humana e completada, se for o caso, por todos os outros 
meios de proteção social. 4. Toda pessoa tem direito de junto com outras fundar sindicatos e de se 
filiar a sindicatos para a defesa de seus interesses. 
Artigo 24 – Toda pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres e sobretudo a uma limitação razoável 
da duração do trabalho e a férias periódicas pagas. 
Artigo 25 – 1. Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para garantir a saúde, seu bem-
estar e o de sua família, no tocante à alimentação, à vestimenta, à moradia, aos cuidados médicos e 
também aos serviços sociais necessários; tem direito ao seguro em caso de desemprego, de 

                                                                                                                                                                                                      
constitucionalismo identificado não só com a democracia social, mas também com o intervencionismo estatal e com 
a crescente proletarização das massas” (1989, p. 53). 
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 doença, de invalidez, de viuvez, de velhice ou nos outros casos de perda dos meios de 
subsistência devido a circunstâncias independentes de sua vontade (In: Brandão, 2001, p. 97-105). 
    

Durante o período de 1950 a 1973, considerado por muitos autores como a Era de Ouro do 

capitalismo contemporâneo ou os 30 anos dourados, houve um avanço sensível em termos de 

normatização de regras sobre a condição social do trabalhador e sua relação com o capital 

(direitos sociais) e fruição desses direitos nos países de capitalismo avançado. Sob essa base 

jurídico-política, o Estado erguido das crises econômicas e sociais do pós-Guerra passou a ser 

chamado de Estado de Bem – Estar. Suas promessas de integração de maiores contingentes de 

pessoas ao acesso aos bens sociais e econômicos produzidos pela sociedade passaram 

igualmente a seduzir setores político e intelectuais de vários campos de pensamento, não 

deixando de resvalar no próprio campo marxista, pelo menos naqueles setores identificados com 

o revisionismo. As expectativas giravam em torno do crescimento econômico, sem limites, e da 

distribuição democrática de bens e serviços.  

O período de expansão e crescimento da economia parecia minimizar a lembrança dos 

anos tenebrosos (1929-1933), marcados por uma crise social sem precedentes. É evidente que o 

incremento econômico e a drenagem de capitais, vindos dos países economicamente atrasados, 

proporcionaram as condições materiais para que houvesse uma concretização maior dessas 

políticas públicas (saúde, educação, moradia, segurança pública, direitos de crianças e 

adolescentes, entre outros) nos países chamados “desenvolvidos”. A era de prosperidade do 

capitalismo conheceu um aumento do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, combinado a um 

acréscimo do volume de exportação do comércio internacional. Um período que só pode ser 

plenamente compreendido pelo fato das duas Guerras Mundiais terem destruído forças 

produtivas em grande escala, abrindo a possibilidade de retomada da acumulação capitalista em 

escala internacional.  

É claro que o nível de emprego trouxe como benefício um aumento da produtividade médio 

do trabalho. As taxas de desemprego eram em certa medida “confortáveis”, que a teoria 

keynesiana do Pleno Emprego parecia ter triunfado, pelo menos nas potências imperialistas. 

Com essa realidade alcançada, o desemprego em massa estava momentaneamente sob certo 

controle. O logro keynesiano foi alimentado por um conjunto de ações no campo da economia e 

do bem-estar, que compreendia relações comerciais, monetárias, cambiais e financeiras 

centralizadas no plano internacional pelo combinado em Bretton Woods, em 1944, e 

concretizado por organismos de atuação mundial como o Fundo Monetário Internacional (FMI), 

Banco Mundial, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e 

Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT), e tinham como objetivo, do ponto de vista 

macroeconômico, equilibrar e expandir o sistema econômico, minimizar as crises, conter o 



 

 
 

 

106 

 avanço da influência do “socialismo real”, proporcionando uma relativa e limitada melhoria das 

condições de vida, principalmente da classe média nos países de capitalismo desenvolvido. 

Relata Faria que foi com essas medidas que  

 
conseguiram acabar criando, especialmente entre as décadas de 50 e 60, um clima político e social 
de muita confiança nessas formas de regulação, controle, gestão, direção e planejamento estatais. 
Graças a elas, o Estado intervencionista por um lado dispunha de condições para amenizar 
tensões, neutralizar pressões e bloquear eventuais ameaças à legitimidade institucional; e, por 
outro, contava com a flexibilidade decisória necessária para estimular, promover, disciplinar, regular 
e planejar o crescimento, bem como enfrentar os riscos de instabilidade conjuntural ou estrutural, 
podendo desta maneira preservar o processo econômico de problemas disfuncionais (Idem, p.116). 
 
O modelo econômico de regulação social keynesiano começa a expor suas fragilidades a 

partir da década de 70, quando ocorreram a grande crise do petróleo, a profunda instabilidade 

monetária e a crônica crise financeira. Os programas de bem-estar se tornaram um peso para o 

Estado capitalista. Os planos do keynesianismo começaram a se corroer. A súplica dos 

pensadores do “novo liberalismo econômico” (neoliberalismo) ganha força e coesão, 

transformando-se na salvaguarda para a crise econômica imperante. Também destaca Faria: 

 
A partir dos choques do petróleo, da instabilidade monetária e da crise financeira dos anos 70, no 
entanto, tanto essas ameaças quanto esses riscos passaram a ocorrer em ritmo cada vez mais 
intenso. Como consequência, os ciclos de prosperidade e estagnação se tornaram cada vez mais 
curtos, solapando velozmente as bases fiscais de financiamento dos gastos sociais. E com a 
aceleração da inflação, com os desequilíbrios financeiros decorrentes da queda das receitas 
tributárias e do aumento das despesas públicas, com a elevação das taxas de desemprego e a 
subsequente ampliação das tensões trabalhistas e das pressões sindicais, com os confrontos 
crescentes entre a política econômica e política social e com o forte abalo no consenso quanto ao 
“circulo virtuoso” entre crescimento e correção de desigualdades, o repertório de fórmulas, métodos, 
estratégias, mecanismos e instrumentos regulatórios das políticas keynesianas e do Estado “social” 
que as implementava acabou esgotando suas virtualidades  (Idem., ibidem). 

 

Até que ponto essa discussão influenciou o ordenamento jurídico no Brasil, pelas 

transformações políticas e econômicas, é o que se discutirá mais adiante.  

 
3.3. A constitucionalização dos direitos sociais no Brasil 

 
Como observamos, no século XX, várias Constituições se destacaram por preverem 

normas sobre a ordem econômica e social, com um leque de direitos sociais e trabalhistas. No 

cenário internacional, destacaram a Constituição alemã de Weimar, promulgada em 1919, a 

Constituição Mexicana de 1917 e, particularmente, a Declaração dos Direitos do Povo 

Trabalhador e Explorado Soviético, de 1918. No plano interno, a primeira Constituição brasileira 

que previu um conjunto de normas sobre a ordem econômica e social foi a de 1934, em pleno 

governo de Getúlio Vargas. Esse governante chegou ao poder sob o amparo dos acontecimentos 

da Revolução de 1930, que criticava os pilares da Primeira República do Brasil, instaurada em 
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 1889. O país passava por profundas transformações na área da economia, na configuração 

das relações entre capital e trabalho e a sociedade encontrava-se ainda sob o manto da política 

coronelista dessa primeira fase republicana.  

Antes da Constituição de 1934, que representa um referencial para o Constitucionalismo no 

Brasil e expressa as transformações e os grandes acontecimentos no plano mundial, poder-se-ia 

dizer que existiam apenas leis esparsas. A Constituição de 1824, por exemplo, outorgada por D. 

Pedro I e símbolo do Império, estabelecia em seu artigo 179, parágrafo 24, “que nenhum gênero 

de trabalho, cultura, indústria ou comércio pode ser proibido”, o que demonstra a parcimônia do 

liberalismo à brasileira, influente à época, pelo menos formalmente, com a permanência do 

trabalho escravo. Aliás, o artigo citado, pela sua generalidade, legitimava a exploração da mão-

de-obra dos escravos, pois permitia qualquer tipo de trabalho. Ressalte-se que a Constituição de 

1891 reconheceu timidamente o direito à associação. Concretamente, porém, esse direito foi 

mitigado pela ação estatal, pois os movimentos sociais eram brutalmente reprimidos. 

Eros Grau cita algumas leis e normas que já evidenciam formas de atuação do Estado no 

âmbito econômico e social, no início ainda de forma tímida, considerando que a visão de Estado 

e de direito predominante defendia a não interferência do Estado nos rumos da economia e que 

a regulamentação para o liberalismo representava uma distorção da suposta harmonia das 

forças de mercado, organizadas pelo mecanismo dos preços. Entre elas pode-se destacar a 

ordenação da atividade financeira, prevista na Lei nº 1083, de 22 de agosto de 1860, o Decreto 

nº 2711 de 1860, o Decreto 370 de 2 de maio de 1890, o Decreto 575 de 1849 e a Resolução nº 

171, de 3 de janeiro de 1848 (Grau, 2001, p.19).  

Anote-se, ainda, com Eros Grau (Idem, p. 20), algumas legislações que representam bem 

esse período de transição e adaptações do direito no país: a organização dos mercados através 

do Convênio de Taubaté (Lei Estadual de São Paulo nº 959, de 1905), celebrado entre os 

Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro; o Decreto Federal nº 13069 de 1918, 

13167 e 13 533, ambos de 1918; o Código Sanitário de São Paulo (Decreto nº 233, de 2 de 

março de 1894), que estabelecia que cabia às autoridades locais determinar onde deveriam ser 

construídas fábricas e oficinas e para onde deveriam ser removidas as empresas consideradas 

prejudiciais. Por outro lado, o mesmo Código dizia no art. 141 que “as vilas operárias deverão ser 

localizadas fora dos aglomerados urbanos”; subvenções estatais às cooperativas agrícolas, que 

cultivavam trigo (Lei 2049 de 1908), estendidas aos imigrantes em colônias agrícolas (Lei 2210 

de 1909); isenções de impostos às máquinas, instrumentos, adubos, inseticidas e insumos 

utilizados na cultura e beneficiamento do trigo, quando importados para uso de sindicatos e 

cooperativas agrícolas - Lei 2049 de 1908 e Decreto nº 7909 de 1910. 

A Revolução de 1930, no País, refletiu de maneira mais geral as mudanças por que 
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 passava o mundo, inclinado que estava para a busca de soluções para velhos problemas 

econômicos advindos do esgotamento do capitalismo liberal-concorrencial e da sua expressão 

ideológica, o liberalismo clássico do século XIX.4433 No Brasil, também estavam em voga as ideias 

liberais, cuja influência foi marcante na Constituição de 1891, que, mesmo tendo surgido no 

contexto da Proclamação da República, sem a participação das massas populares, de maneira 

geral, expressa, ao nível jurídico, um processo que se arrastava há décadas, de lutas, rebeliões 

e movimentos em favor da causa republicana e dos princípios liberais. 

A crise econômica de 1929 teve seus primeiros impactos sobre a economia nacional, 

amargando dissabor ao café, principal produto agrícola da época. Os receios de que a crise 

econômica levasse o país a uma situação de descontrole e, particularmente, observando-se que 

as relações políticas e econômicas da Primeira República não apontavam para um sólido 

caminho até o desenvolvimento do país, a incipiente burguesia nacional promoveu movimentos 

pela modernização industrial, capitaneando os anseios de setores sociais descontentes, como as 

camadas médias urbanas. 

Naquela época, eram constantes as insatisfações de setores militares, do operariado em 

formação e dos então denominados “setores progressistas da sociedade”, de modo que a política 

do novo governo, desde cedo, foi obrigada a enfrentar a questão social. Até então, as 

manifestações operárias, sob a inspiração anarquista e socialista, eram tratadas como questão 

de polícia e, por isso mesmo, prontamente reprimidas para evitar o fortalecimento das 

organizações sindicais. Nesse sentido, a Revolução de 1930, ao situar na pauta a chamada 

“questão social”, apontava ligeiramente para mudanças no quadro político e econômico da 

República Velha,4444 enquanto criava, para os movimentos sociais, um período sombrio de 

corporativismo sob controle estatal.4455 À semelhança da etapa anterior, Vargas imprimiu à 

“questão social”, pelo menos quanto às manifestações e movimentos sociais, uma feição 

autoritária e repressiva. 

O governo Vargas é marcado por algumas “novidades” no campo do direito e das 

instituições, sendo dessa época a criação do Ministério do Trabalho e da Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT), a aprovação de um Código Eleitoral, de 03 de fevereiro de 1932, e da Justiça 

Eleitoral, responsável pela organização das eleições e julgamento de sua validade e 

                                                        
43 Cf. Reale, quando afirma enfaticamente que “do ponto de vista da política dominante neste século que se 
finda, é preciso não olvidar que logo após a Primeira Grande Guerra  houve repentino eclipse da democracia liberal 
nos países europeus e latino-americanos, substituída pela social – democracia, nos moldes da Constituição alemã 
de Weimar, da qual sob tantos aspectos se inspirou nossa Carta Magna de 1946” (1998, p. 27).  
44 Neste sentido, a análise penetrante do historiador Carone (1969, p. 14-15). 
45 Para Reale, “Todo esse período, de nada menos de quinze anos, pode-se considerar dominado pela ideia 
de Governo Forte, por não se depositar mais confiança nas estruturas e processos liberal-democráticos para, de um 
lado, superar a gravíssima crise econômico-financeira provocada pela fulminante quebra da Bolsa de Nova York, em 
1929, e, de outro, para afrontar as consequentes agitações operárias, em sucessivas greves reivindicatórias, com 
ocupações de fábrica e atos revolucionários sob a direção de agremiações partidárias extremistas, à margem da lei, 
ou contra duras leis repressivas” (1998, p. 27).  
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 proclamação dos eleitos, com a promessa de saneamento dos costumes políticos nacionais, 

embrutecidos pela prática eleitoral da Velha República, assentando, dessa forma, as bases de 

legitimação do regime provisório4466. Também, a 03 de maio de 1932, decreta-se a realização de 

eleições para a composição da Assembleia Constituinte para a elaboração de uma Constituição. 

Depois de intensas revoltas em São Paulo, conhecidas como Movimento Constitucionalista de 

1932, a Constituição foi promulgada em 16 de setembro de 1934.  

Nessa óptica, ressalta Wolkmer, ao analisar a elaboração da Carta Política de 1934 e o 

contexto histórico em que se gestou, que 

 
A Constituição de 1934 demonstrou, no bojo de seu ecletismo, o impasse de avanços e recuos na 
correlação de forças, onde, de um lado, evidencia-se o esforço dos segmentos revolucionários 
autoritários em implementar uma modalidade de modernização centralizadora e, de outro, a 
capacidade de reação e resistência do setor oligárquico na manutenção da ordem político-jurídica 
anterior. Seu significado e mesmo sua validade efêmera se esclarecem, no entanto, quando situada 
no contexto de marchas e contramarchas que acompanham a emergência de um novo padrão nas 
relações de poder de dominação e no desenvolvimento socioeconômico nacional (1989, p. 07) 
 
A nova Constituição brasileira, apesar de manter os princípios fundamentais, previstos na 

Carta anterior, trouxe algumas inovações no campo dos direitos sociais e da divisão das funções 

entre os entes federativos. Ao lado dos tradicionais direitos de liberdade, a Constituição de 1934 

estabeleceu um capítulo sobre a ordem econômica e social, baseada, segundo suas normas, no 

princípio da justiça e das necessidades da vida nacional, de modo a assegurar existência digna 

ao homem e proteção da liberdade econômica, do direito de propriedade, permitida a 

desapropriação mediante justa e prévia indenização, além de outros capítulos sobre a família, a 

educação e a cultura, e outros direitos, como a pluralidade sindical, nas condições que o Estado 

admitir, liberdade de trabalho, isonomia salarial, salário mínimo capaz de satisfazer as 

necessidades normais de vida de um trabalhador, chefe de família, proteção do trabalho de 

mulheres e menores, repouso semanal, férias, reconhecimento das convenções coletivas e 

criação da Justiça do Trabalho.  

Na concepção de Wolkmer, ao comentar a visão econômico-social implantada, guardadas 

as devidas divergências, percebe-se 

 
que a transposição do Constitucionalismo liberal-republicano para um Constitucionalismo de tipo 
social, compreendido como uma etapa estratégica ao longo de uma conjuntura de reordenação das 
funções do Estado, não se efetiva na materialização do pacto de 14 de julho de 1934. Esse, 

                                                        
46 Conforme Wolkmer, “O Código Eleitoral, que consagrava uma série de inovações eleitorais tanto na esfera 
federal quanto estadual, tinha entre suas grandes conquistas o estabelecimento do sufrágio universal direto e 
secreto; o direito de voto a todos os brasileiros maiores de 21 anos, sendo alfabetizados e sem distinção de sexo; o 
direito das mulheres ao exercício do voto; a criação, pela primeira vez no país, da representação classista e, por fim, 
a introdução de uma Justiça Eleitoral, composta por tribunais regionais sediados nos Estados e de um Tribunal 
Superior no Distrito Federal. Não obstante todos estes múltiplos avanços, continuaram, contudo, afastados do 
sufrágio os religiosos de ordens monásticas, os analfabetos, os mendigos e todos os indivíduos em atividades e 
serviços de praça militar” (1989, p. 61). 
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 enquanto instrumento ideológico de pode, de um lado demonstra a dinâmica do equilíbrio e a 
oficialidade de um compromisso entre a “resistência” liberal-oligárquica e o “dirigismo” autoritário-
modernizante; por outro, deixa, na inoperosidade de seu “hibridismo”, de dirimir a complexidade de 
contradições com a historicidade do momento, terminando por desencadear a precocidade de sua 
própria vigência. É importante aventar para outro dado subjacente, mas não menos significante: a 
expansão das massas urbanas trabalhadoras é obstaculizada pela forma paternalista com que o 
novo referencial de Estado age em relação ao problema social (1989, p. 26).    
 
Com o advento da Carta de 1937, sob o regime repressivo do Estado Novo, a liberdade 

sindical se transforma de vez em quimera, sendo ofuscada pela mutação dos sindicatos 

operários em meros apêndices do Estado. Os sindicatos transformaram-se em centros de 

influência governamental, controlados pelo Ministério do Trabalho e pela legislação varguista, 

acentuando seu caráter assistencialista. Ao mesmo tempo, os movimentos sociais, que se 

distanciavam do modelo corporativista, eram reprimidos violentamente pelo Estado.  

Durante a vigência da Constituição de 1937, foi estruturada a Justiça do Trabalho como 

parte do sistema administrativo ministerial do trabalho, sem qualquer autonomia. Essa visão 

corporativista sobreviveria mesmo após o advento da Constituição de 1946, ainda que se 

reconheça formalmente o direito de greve, a participação dos trabalhadores nos lucros da 

empresa (regra inerte, pois nunca regulamentada) e a reestruturação da Justiça do Trabalho, 

agora como órgão do poder judiciário. A Constituição de 1967 e sua Emenda nº 01, de 1969, 

apenas institucionalizaram o arbítrio e as privações políticas impostas pela ditadura militar ao 

conjunto dos movimentos sociais.4477  

A Constituição de 05 de outubro de 1988 é de todas as Constituições brasileiras a que mais 

se adianta em termos de normatização das questões entre capital e trabalho. É, neste sentido, 

expressão de um momento decisivo no contexto político e econômico do país, marcado pela 

campanha por Eleições Diretas (Diretas Já!), que desembocaram nas eleições indiretas para 

presidente, de modo a concretizar a perspectiva dos últimos governos militares de uma abertura 

gradual e sem traumas. Esse contexto foi, também, marcado por intensas lutas no processo de 

reorganização do movimento operário, de reconstituição das forças políticas de esquerda, enfim 

da busca de transformações sociais, econômicas e políticas, que foram canalizadas para a 

esfera parlamentar da Assembleia Nacional Constituinte. Entretanto, a maioria dos direitos 

previtos na atual Constituição foi remetida à regulamentação futura, o que dificultou 

demasiadamente o acesso aos direitos pelos trabalhadores e demais explorados.  

                                                        
47 Petras entende que “o golpe militar de 1964 foi , em essência, a extensão da resistência capitalista a este 
avanço social por meios violentos. O conteúdo do golpe foi desmantelar completamente os movimentos sociais 
populistas. A reação capitalista centrou-se em várias preocupações estratégicas inter-relacionadas: a eliminação dos 
sindicatos baseados em classe e dos contratos sociais do Estado de bem-estar populista. Estas mudanças foram 
essenciais na busca de estratégias de reconcentração de renda, poder e propriedade nas mãos de corporações 
internacionais, monopólios estatais e privados e grandes latifundiários. A reconcentração de riqueza e poder, por sua 
vez, facilitou a reorientação da economia rumo ao aprofundamento de sua integração no mercado mundial e o 
incremento de suas ligações com os capitais financeiros e industrial internacionais” (Petras, 1999b, p.56).  
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 A Constituição de 1988 traz um extenso capítulo sobre os Direitos Sociais (capítulo II do 

título II), além de um título especial sobre a Ordem Social (título VIII), Ordem Econômica (título 

VII) e, mais especificamente, os seguintes artigos: 1º, 3º, 7º a 11, 201 e 218 e 219, art. 5º, inciso 

LXXI, do art. 24, inciso I, do art. 37, XIX e XX, do parágrafo 2º do art. 103, do art. 149, do art. 

225, que tangenciam os aspectos econômicos, financeiros e sociais da organização capitalista 

em nosso país.  

Existe, porém, a ideia unilateral entre certos autores nacionais de que os direitos sociais e 

demais legislações sobre a condição social do trabalhador são produto exclusivamente do 

paternalismo político da classe dominante, para angariar apoio da população, sem refletir as 

contradições de classe e lutas descomunais dos trabalhadores.4488 É como se os movimentos 

sociais fossem um capítulo secundário na história política do país. Em verdade, não há uma 

evolução natural do capitalismo para uma feição social, por isso a simples convicção moral ou o 

sentimentalismo da classe dominante não levam esta classe a admitir no seio da 

institucionalidade burguesa os direitos sociais, com toda a sobrecarga de gastos que o Estado 

suporta para concretizá-los e a superexploração a que deveriam ser submetidos os 

trabalhadores, através da extração de mais-valia, sob várias formas, para financiar esses novos 

direitos. Não se pode menosprezar o papel da luta de classes na configuração e efetivação 

desses direitos. É sempre necessário focalizar  

 
o processo histórico do avanço e do declínio dos direitos do trabalho e do capital, porque a história 
não se move de uma maneira linear, mas de acordo com os ritmos da luta de classes internacional, 
nacional e local. Assim, o elemento essencial é olhar o problema dentro de um arcabouço histórico. 
Da mesma maneira, as condições dos direitos trabalhistas e sociais variam por localização espacial. 
Em algumas regiões, onde o poder de classe do trabalhador permanece coeso, a retirada é menos 
evidente. O problema da retirada e do avanço das classes competitivas antagônicas deve ser 
analisado em termos de desenvolvimento não linear. Desenvolvimento não linear não confinado a 
critérios tecnológico-producionistas, mas primordialmente calcado em termos de poder 
organizacional e social (Petras, 1999b, p. 53-4).  
 

É preciso que apareça um conjunto de condições históricas bem determinadas, também no 

Brasil, como uma incipiente industrialização e a formação de uma embrionária classe operária, 

logo depois organizada em sindicatos, para que seja possível, do ponto de vista normativo e 

concreto, a emergência dos direitos trabalhistas e sociais. O capitalismo é um sistema 

                                                        
48 Afirma ainda Petras que “o estudo dos direitos sociais e trabalhistas e do poder capitalista requer que 
consideremos cuidadosamente a perspectiva de classe. Na essência, duas abordagens opostas se confrontam. A 
perspectiva que é selecionada determinará o tipo de dados, definirá os problemas e as conclusões políticas a que se 
chegará. Se começarmos nosso estudo a partir da perspectiva das relações sociais d e produção e de consumo, nós 
identificaremos as mudanças nos direitos sociais e trabalhistas como um produto da luta entre o capital e o 
trabalhador por poder, extração de mais-valia e distribuição de renda. Se nós começarmos da perspectiva global ou 
pela abordagem do sistema mundial, o foco está no problema de capitalistas que competem pelas fatias de 
mercado, pelos lucros e pelas fontes de trabalho barato. As mudanças dos direitos trabalhistas e sociais, assim, 
estão incorporados em um discurso centrado na “produtividade” e “competitividade”. Esta abordagem assume a 
primazia dos interesses capitalistas” (Petras, Op. cit, p. 54).  
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 econômico e social baseado na extração de mais-valia, base do lucro e da acumulação de 

capitais. Por isso, se não há uma classe operária forte e bem organizada, se não há uma 

orientação teórica, política e ideológica identificada com a luta dessa classe social, se as 

condições políticas lhe são desfavoráveis, a relação de forças se inverte e cria-se a base para a 

reversão de todos esses direitos sociais. É o que ocorre desde os anos 1990, quando a 

Constituição de 1988 e os resquícios da estrutura estatista montada pela chamada Era Vargas, 

como a existência das estatais (empresas públicas) começam a sofrer um duro ataque por meio 

de medidas antipopulares, de caráter neoliberal. 

 
3.4. Os movimentos sociais como fator de mudanças 

 
Depois de analisar a emergência dos direitos trabalhistas e sociais, é preciso realçar a 

transcendência dos movimentos sociais como fator principal das transformações operadas na 

realidade social, quando se busca a melhoria das condições de vida e de trabalho de amplos 

contingentes da classe operária e demais operária e, particularmente, na tarefa histórica de 

superação do modo de produção capitalista. No que se refere ao campo jurídico, há uma relação 

profunda entre os direitos sociais e a ação contestatória dos movimentos sociais, na medida em 

que as reivindicações e conquistas são filtradas pelo ordenamento jurídico, nas condições 

desejáveis ao processo de acumulação de capitais. Mas de maneira alguma se pode obscurecer 

a questão fundamental: os direitos sociais são de fato produto das tensões sociais e econômicas 

e da luta de classes no interior do capitalismo. Por isso, em determinados momentos históricos, 

como ocorre hodiernamente, quando a classe trabalhadora se encontra desorganizada e sua luta 

em refluxo, esses direitos sociais são restringidos, quando não destruídos.   

Isso não significa que as conquistas sociais, agregadas ao campo jurídico do capitalismo, 

sejam manifestação autêntica dos interesses da classe operária na institucionalidade dominante 

burguesa. O que se quer demonstrar com essa análise é o caráter contraditório, sito é, dialético 

do direito, e, por certo, de toda a realidade social, de maneira que os conflitos de classe e as 

relações sociais de produção se expressam também no campo jurídico, e esse não pode ser 

compreendido sem se analisar as bases do capitalismo. O reconhecimento de conquistas sociais 

históricas é importante, mas não pode se constituir num fim em si mesmo, ou seja, a luta por 

melhores condições de vida e trabalho, filtradas normativamente pelos direitos sociais, deve 

estar associada à transformação das relações sociais e econômicas atuais pela raiz. 

No capitalismo liberal-concorrencial, como se destacou, a economia era vista como um 

setor de normalidades e de progresso. Simplório era, pois, um operário trabalhar jornadas de 

trabalho estafantes e prolongadas. Não havia qualquer princípio moral que repudiasse o trabalho 

degradante de mulheres e crianças. O importante era que o mercado realizasse seu fim: 
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 proporcionar lucro, de forma abundante, aos capitalistas, mediante a extração de trabalho não 

pago, isto é, da mais-valia. Inexistia qualquer mecanismo ético ou legal capaz de frear a ânsia de 

riqueza, ou que questionasse essa lógica cruel, a que estava submetida grande parte da 

sociedade, os operários e demais assalariados. 

Os idealizadores do liberalismo eram contrários ao direito de associação dos operários em 

sindicatos. A formação de organismos de defesa e assistência mútua pelos trabalhadores, no 

século XIX, foi encarada como mitigação da personalidade individual e da livre iniciativa. Várias 

leis proibiam o direito à associação sindical, combatendo-a ardorosamente.4499 Muitas 

organizações de trabalhadores sobreviveram na ilegalidade durante décadas. Os direitos de 

greve e de associação foram produto de longas e penosas lutas políticas, mas, 

contraditoriamente, quando a greve se expressou na ordem jurídica do capitalismo como direito, 

também foi limitada profundamente. É neste sentido que Marx analisa em O Capital a 

emergência de leis reguladoras da exploração social no capitalismo: 

 
O estabelecimento de uma jornada normal de trabalho é o resultado de uma luta multissecular entre 
o capitalista e o trabalhador. A história dessa luta revela duas tendências opostas. Compare-se, por 
exemplo, a legislação inglesa do século XIV até à metade do XVIII. Enquanto a legislação fabril 
moderna reduz compulsoriamente a jornada de trabalho, aqueles estatutos procuram prolongá-la de 
forma coercitiva. Sem dúvida, as pretensões do capital no seu estado embrionário, quando começa 
a crescer e se assegura o direito de sugar uma quantidade suficiente de trabalho excedente não 
através da força das condições econômicas mas através da ajuda do poder do Estado se 
apresentam bastante modestas, comparadas com a jornada de trabalho resultante das concessões 
que, rosnando e resistindo, tem de fazer na idade adulta  (Marx, 1979, p.307).     
 
Nas últimas décadas, vários acontecimentos na esfera socioeconômica e nas relações 

políticas internacionais causaram mudanças nas perspectivas dos movimentos sociais. A partir 

da crise do chamado “socialismo real”, isto é, a débâcle da ex-URSS e do Leste Europeu, as 

direções políticas, sindicais e de outros movimentos sociais, sob influência da crise do 

estalinismo decadente e da campanha sem tréguas realizada pelos representantes políticos e 

ideológicas da burguesia em escala mundial, passaram a defender explicitamente uma ação 

sindical adaptada à nova conjuntura, tentando firmar a ideia de um sindicato (que deveria se uma 

organização de luta dos trabalhadores) voltado para a mudança do estado de coisas no campo 

                                                        
49 Apesar do discurso em moda de minimização do Estado em relação às questões sociais e econômicas, o 
que se observa é que tanto no Estado Liberal quanto no Welfare State o Estado sempre cumpriu um papel de 
asseguramento da ordem econômica burguesa, o que o leva a reprimir violentamente os movimentos sociais, 
principalmente os setores mais avançados e que direcionam a sua luta para além do economicismo, ou seja, para a 
construção de uma nova sociabilidade. Conforme Lesbaupin e Moreno, o que se observa na atualidade é um 
“Estado que intervém para reprimir movimentos de trabalhadores (operários, lavradores, MST, CONTAG, 
funcionários públicos), para mudar a Constituição, para reprimir ou reduzir direitos trabalhistas (cf. o atual projeto de 
lei preparado pelo governo, já aprovado pela Câmara, que “flexibiliza” a CLT. Estado que não se mobiliza frente a 
assassinatos de trabalhadores pela repressão policial. Estado que intervém na legislação tributária alterando-a, 
aumentando impostos para as pessoas físicas, especialmente as mais pobres, e reduzindo-os ou suprimindo-os 
para as empresas e bancos privados e, especialmente, para o capital especulativo” (Lesbaupin e Mineiro, 2002, p. 
75).   
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 institucional, pelos métodos previstos na ordem jurídica estatal. As últimas práticas sindicais e 

a elaboração teórica atual sobre os movimentos sociais convergem para o denominado 

sindicalismo de resultados, na busca de conquistas parciais muito limitadas, mediante acordos e 

negociações de cúpula, muitas vezes em prejuízo da classe trabalhadora.  

Um dos efeitos dessa ideia do sindicalismo de resultado (propositivo) para as organizações 

operárias é que as direções as utilizam direciona para a abertura de espaços institucionais de 

discussão e de conciliação com o capital, não para defender as reivindicações mais sentidas da 

classe operária e demais explorados (que nada têm a ver com as possibilidades do Estado, dos 

governos e dos capitalistas), mas como canal de conversação entre governo e direção sindical, 

como um fim em si, sem qualquer compromisso com a transformação da ordem do capital. Trata-

se da colaboração sistemática das direções sindicais com os governos burgueses, por meio de 

discussões intermináveis em mesas de negociação, que não chegam a qualquer conclusão 

vantajosa para os trabalhadores, a não ser a flexibilização de direitos e conquistas sociais. Esse 

movimento sindical propositivo significa concretamente uma adesão ao economicismo e à lógica 

mais aguda do capital. 

Nas últimas décadas não foram poucas as vezes em que sindicatos de vários estados do 

país, como em São Paulo, inclusive em setores de ponta do proletariado nacional, limitam-se à 

atuação em prol da conciliação permanente entre empregados e empregadores, fechando 

acordo de redução de salários dos trabalhadores, no sentido de facilitar as demissões voluntárias 

e a flexibilização de direitos sociais. As práticas sociais muito correntes na vida sindical, dentro 

do contexto do neoliberalismo, aos poucos, vão provocando mudanças e acomodações no plano 

institucional. É a expressão no seio do movimento operário da ideia, predominante em nossa 

época, da flexibilização e desregulamentação de direitos sociais, minando as forças sociais 

capazes de promover mudanças qualitativas na ordem capitalista, no sentido da emancipação 

humana. 

Assim, a tese principal do sindicalismo de resultados é a de que o capitalismo passa por 

profunda transformação, ingressando numa nova fase, tendo, portanto, os sindicatos que se 

adaptarem a essa nova realidade mundial. Isso significa que as direções sindicais teriam se 

convencido com as mudanças internacionais e com a necessidade de inserção econômica do 

país em meio à globalização. Como a contingência dessa acomodação à nova realidade exige 

certas concessões por parte de todos, inclusive de operários e demais trabalhadores, estes 

contribuiriam aceitando a diminuição de salários e relativizando os direitos sociais, contidos nas 

leis trabalhistas e na Constituição, resultados, aliás, de conquistas anteriores dos movimentos 

sociais. Nesse estádio de globalização, cuja filosofia política e econômica predominante é o 

neoliberalismo, vige o lema de que é melhor ganhar pouco e ter o emprego, do que ganhar muito 
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 e não ter emprego.  

Essas ideias, influenciadas pela teoria liberalizante, enfraquecem a real potencialidade dos 

movimentos sociais diante da estratégia de desregulamentação das relações de trabalho, com a 

consequente flexibilização dos direitos sociais e trabalhistas50. Isso é, em parte, reconhecido 

pelas direções das organizações sociais e pelos teóricos de influência sobre os movimentos 

sociais. Mas o contexto em que se pratica essa política, dizem, é muito desfavorável a outras 

perspectivas de luta. Essa visão contém em si uma profunda dose de fatalismo, subestimando a 

força do proletariado, responsável pela produção social, além do amplo contingente de 

assalariados e demais explorados.   

As ideias de liberalização das relações econômicas e sociais e sua desregulamentação, o 

que impõe que as questões sociais e trabalhistas sejam produto de negociações de classes em 

condições extremamente desiguais, ainda mais num momento de refluxo dos movimentos 

sociais, podem levar a crer que não há possibilidade de reversão da atual conjuntura e que as 

mudanças econômicas são inexoráveis, portanto alheias a escolhas e direções. Também aqui 

reina a ideia de determinismo puro, aliado ao conformismo com as condições sociais e 

econômicas existentes. É o que expressa a seguinte passagem de Castels:  

 
A conjuntura após a Segunda Guerra Mundial pôde dar, sobre a articulação do econômico e do 
social então elaborada, uma versão satisfatória o bastante para ter tido a tentação de se pensar 
como quase definitiva. Todos sabem que hoje não estamos mais na era dos compromissos sociais 
permitidos pelo crescimento. Mas o que isto quer dizer? Estamos, sem dúvida, diante de uma 
bifurcação: aceitar uma sociedade inteiramente submetida às exigências da economia ou construir 
uma figura do Estado social à altura dos novos desafios. A aceitação da primeira parte da 
alternativa não pode ser excluída. Mas poderia custar o desmoronamento da sociedade salarial, isto 
é, desta montagem inédita de trabalho e de proteções que teve tanta dificuldade para se impor 
(1998, p.35). 
 
Refletindo sobre este problema, chegamos à conclusão provisória de que a concretização, 

com certa facilidade, do modelo neoliberal está, sem dúvida, ligada à fraqueza e ao retrocesso 

das organizações sindicais e dos movimentos sociais em todos os países, inclusive na Europa e 

EUA. A fragilização dos sindicatos, por suas direções, deu fôlego à sanha do mais egoísta dos 

cenários políticos e econômicos deste século e reacenderam a ideia de que o individualismo e o 

mercado estão acima das necessidades prementes dos trabalhadores. Tamanho é o refluxo 

sofrido pelos movimentos sociais na última década que, na visão de Petras, “Um dos mais 

curiosos aspectos da vida contemporânea é a lacuna entre a crescente deterioração das 

                                                        
50 “A retirada do trabalho foi produto da interação dialética entre o ataque externamente apoiado pelo capital e 
a desmobilização interna do trabalho. Envolvidos pelas políticas de pactos sociais de elite, tendo perdido contato 
diário com seus membros, o sindicato e os líderes eleitorais de Esquerda não quiseram e não foram capazes de 
contra-ataque. Eles procuram limitar os efeitos negativos, ao invés de confrontar a causa capitalista por ataques 
sobre salários, ganhos sociais  direitos trabalhistas” (Petras, op. cit., p. 59).  
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 condições socioeconômicas de uma camada de trabalhadores assalariados e a virtual 

ausência de radicalismo político” (Petras, 1999a, p.12). 

Daí a importância de analisar a problemática dos direitos sociais na perspectiva dos 

movimentos dos trabalhadores, que, com o advento da crise econômica internacional de 2007, 

que se encontra em desenvolvimento, colocam-se na direção de uma nova etapa da luta de 

classes. Com este enfoque social, quer-se resgatar os movimentos sociais, em particular do 

operariado e demais trabalhadores, como fonte primeira das manifestações mais profundas das 

transformações sociais e econômicas. A luta de classes é o motor da história. A legislação sobre 

a condição social do trabalhador e seus desdobramentos posteriores não são, de modo algum, 

resultado de uma evolução natural do sistema capitalista, para uma forma de organização 

econômica mais humanitária, como se tentou fazer crer certas teorias sociais e jurídicas, de 

modo que não foram eles produto da boa vontade ou de um sentimento social espontâneo dos 

homens de poder econômico e político. Ao contrário, só um conjunto de condições políticas, 

econômicas e sociais fez emergir, como contorno formal à liberdade total do mercado e das 

relações sociais do trabalho, os direitos sociais e trabalhistas.  

Em sua análise penetrante do capitalismo, em O Capital, Marx esclarece, de forma lapidar, 

que  

 

A história da regulamentação da jornada de trabalho em alguns ramos da produção e a luta que 
ainda prossegue em outros para se obter essa regulamentação demonstram palpavelmente que o 
trabalhador isolado, o trabalhador como vendedor “livre” de sua força de trabalho sucumbe sem 
qualquer resistência a certo nível de desenvolvimento da produção capitalista. A instituição de uma 
jornada normal de trabalho é, por isso, o resultado de uma guerra civil de longa duração, mais ou 
menos oculta, entre a classe capitalista e a classe trabalhadora. Começando essa luta no domínio 
da indústria moderna, travou-se primeiro na terra natal dessa indústria, a Inglaterra (1979, p. 341).    
 

Alguns autores, ao tratarem do direito no contexto do neoliberalismo, dão ênfase 

principalmente à interpretação e aplicação do direito positivo, mesmo que tentem imprimir às 

suas análises uma versão progressista da interpretação judicial. Assim, apesar de criticarem, 

genericamente, a concepção reinante de direito, não conseguem vislumbrar a importância 

decisiva dos movimentos sociais como fonte de contestação da ordem jurídica, de meados do 

século XIX até hoje. Se o direito evoluiu de uma versão profundamente individualista, para a 

perspectiva de reconhecimento de certas reivindicações sociais, não foi por um movimento 

natural, mas por uma tensão permanente entre capital e trabalho, que, no fundo, expressa a luta 

de classes na sociedade capitalista. 

Os direitos trabalhistas, assim como os direitos sociais como um todo, são parte de uma 

ordem jurídica burguesa, mantida pela força política organizada da classe dominante, o Estado 

capitalista. Tanto o direito como o Estado se situam numa forma historicamente determinada de 
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 sociedade, a sociedade capitalista, baseada na exploração do trabalho assalariado pelo 

capital, portanto, na exploração do homem pelo homem. Como dos os aspectos da realidade 

social, o direito é contraditório e se desenvolve em meio a uma sociedade marcada por 

contradições sociais, políticas e econômica, perpassadas pela luta de classes. 

Por isso, realçamos, os direitos sociais não podem ser transformados em panacéia para os 

males sociais do capitalismo, como faz o reformismo, em todas as suas matizes, nem muito 

menos serem ignorados, como ocorre com o esquerdismo, pelo fato de fazerem parte de uma 

ordem jurídica maior de caráter burguesa. Não há como avançar na luta pela superação do 

capitalismo sem partir das reivindicações elementares, parciais, da classe operária e demais 

explorados, por meio da luta de classes, articulando-as à luta intransigente pela destruição da 

sociedade de classes, o capitalismo. Essa ponte só pode ser feita pela luta de classes concreta e 

não por qualquer discurso abstrato de socialismo. Por isso, o marxismo revolucionário conduz os 

trabalhadores na luta diária a se confrontar com o Estado e o governo burguês.    

Podem-se antecipar algumas verificações, a serem aprofundadas nos pontos seguintes 

sobre as implicações do neoliberalismo no âmbito do direito: a) as ideias e a prática do “novo 

liberalismo econômico” pretendem reverter o quadro do aparelho jurídico-institucional 

keynesiano, ou seja, do Estado de Bem-Estar (Welfare State), que ainda não se desmantelou 

integralmente, embora o grau de restrições e destruição de direitos já esteja em um nível muito 

avançado em praticamente todos os países; b) essas mudanças começaram a ocorrer no 

período de refluxo e fragilidade dos movimentos sociais em todo o mundo; marcado pela 

conciliação de classes da social-democracia, particularmente na Europa, e pela crise da ex-

URSS soviética, paralisada por uma ditadura burocrática estalinista, que terminou por levar o 

país à débâcle; c) com o aprofundamento da crise estrutural do capitalismo, o Estado e governos 

burgueses tentam têm aprovado planos de austeridade, isto é, medidas antipopulares de 

restrição e destruição de direitos dos trabalhadores. 

É necessário analisar as conseqüências sociais e econômicas do chamado “novo 

liberalismo econômico” (neoliberalismo) não só em seus aspectos teórico-políticos, mas em seus 

aspectos prático-governamentais, isto é, as décadas seguidas de restrições e de destruição de 

direitos trabalhistas e sociais, particularmente em nosso país, que desde os anos 1990, vivencia 

sucessivos governos de diferentes matizes que, em comum, aprovaram reformar antipopulares, 

que afetam direitos e conquistas históricas. 
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 CAPÍTULO IV 
A REALIDADE SÓCIO-JURÍDICA DO NEOLIBERALISMO 

 [um futuro incerto] 
 
A história dos vinte anos após 1973 é a de um mundo que perdeu suas referências e resvalou 

para a instabilidade (Eric Hobsbawm, A era dos extremos). 

 
4.1. As transformações contemporâneas  

 
Uma análise do “novo liberalismo econômico” (neoliberalismo)51 e de suas consequências 

nos ordenamentos jurídicos dos países, em particular da ordem jurídica brasileira, conduz 

necessariamente à reflexão das principais transformações contemporâneas, que criaram as 

condições objetivas e subjetivas ao fortalecimento das ideias liberalizantes, particularmente no 

campo do direito, no qual se expressam de forma contundente as tensões e conflitos da luta de 

classes, de forma velada ou explícita. É interessante como setores identificados, no passado, 

com a transformação social absorveram o discurso e a prática reformista, a partir da convicção 

de que é possível se modificar a estrutura mesma do capitalismo através de um progressivo e 

gradual processo de agregação de direitos e expansão da cidadania. Isso, quando simplesmente 

não passaram ao campo do neoliberalismo, isto é, da tendência à flexibilização e destruição de 

direitos sociais. 

O “novo liberalismo econômico” é, sem dúvida, a teoria e a prática político-econômica que a 

práxis governamental dominante das últimas décadas acolheu, e, é nesse contexto mais geral 

que o direito encontra suas raízes e se defronta com problemas graves como a precarização das 

relações de trabalho, a flexibilização, o desemprego, a informalidade, enfim, a destruição de 

direitos e conquistas sociais mediante a aprovação de reformas e revisões constitucionais, 

manifestamente favoráveis à liberalização econômica, além do arrefecimento das políticas 

sociais, matriz mais concreta dos direitos consagrados pela legalidade do pós-Guerra. Esse 

potencial econômico-político do neoliberalismo, adormecido durante a era de ouro do capital 

(décadas de 1950 a 1970, também chamada de “30 anos dourados”), volta-se como um titã 

contra as conquistas sociais, a organização sindical e as relações de trabalho, no desiderato de 

fragilizá-las diante da capacidade de imposição e controle do capital.  

Não foram poucos os fatos históricos que surpreenderam todo o mundo no fim da década 

dos 80 e início dos anos 1990. Entre eles destacaram-se: a queda do muro de Berlim, em 1989 e 

o desmoronamento do Leste Europeu, símbolo da intitulada Guerra Fria entre EUA e a ex-URSS, 

o desmoronamento da União Soviética e a constituição de vários Estados, como a Rússia, 

Ucrânia, Lituânia, Letônia etc., e, por último, o avanço descomunal do progresso tecnológico 

                                                        
51  Sobre o “novo liberalismo econômico”, é preciso analisar as obras dos seus principais expoentes, entre eles: 
Friedman (1985, 1980), Mises (1985), Hayek (1984, 1983), entre outros. Quanto ao tema do neoliberalismo, é 
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 (microeletrônica, robótica), que, aplicado à produção social em ambiente de crise econômica, 

tem provocado o incremento do desemprego em escala mundial (de caráter estrutural) e da 

atividade informal (substituição de trabalho vivo por trabalho morto).  

O primeiro dos elementos, suscitado pelos autores especializados, que conformaria o 

capitalismo na atualidade seria o fenômeno da globalização.52 Os debates atuais no campo da 

economia, da política e do direito têm se voltado para uma “perspectiva mais global”, isto é, para 

a ideia de que o capitalismo teria supostamente ingressado numa nova fase de desenvolvimento 

em escala mundial, com repercussões em vários campos da atividade humana, entre as quais, o 

próprio direito. Os autores do campo jurídico publicaram ao longo dos anos 1990 e 2000 uma 

série de obras, que buscavam a constatação desse fato histórico e suas consequências no 

ordenamento jurídico dos países, de modo que se possam verificar quais são principais 

mudanças ocasionadas na ordem jurídica interna e externa pelas novas relações econômicas e 

sociais internacionais. É a influência do processo de internacionalização mais voraz do capital53, 

forçando autores identificados com a dominação a darem respostas e a justificarem as mudanças 

operadas no campo do direito. 

O termo globalização surgiu, inicialmente, nos EUA, expandindo-se a todos os rincões do 

mundo. Desde o começo dos anos 80, as universidades americanas trabalhavam o termo dentro 

de uma perspectiva de mercado, de administração de empresas, principalmente no âmbito dos 

grandes grupos internacionais. Os intelectuais e técnicos de mercado procuravam 

insistentemente uma base teórica para a crise econômica iniciada nos anos 1970 e para justificar 

as medidas adequadas ao saneamento dos problemas gerados, de um ponto de vista do capital. 

As maiores escolas de administração de empresas de Harvard, Columbia, Stanford, entre outras 

universidades, popularizaram a expressão, por meio de consultores nas áreas de administração 

e marketing, principalmente o japonês K. Ohmae e o americano M.E. Porter. Em pouco tempo, o 

termo globalização tomou conta dos discursos que tentam legitimar teoricamente a prática 

política do “novo liberalismo econômico”. Os escritores nas áreas de economia e de política 

                                                                                                                                                                                                      

preciso conhecer: Arruda jr. (1993), Azevedo (1999), Grau (1995), Holanda (2001), Lesbaupin (1999), Lesbaupin e 
Mineiro (2002), Martin e Schumann (1999), Netto e Braz (2006), Nobre (1999), Petras (1999a, 1999b), Sodré (1996).   
52  Em se tratando do debate sobre o assim intitulado processo de globalização (ou, como falam outros autores, 
de mundialização do capital), ver principalmente os seguintes autores: Chesnais (1996), Maciel (1998), Coggiola 
(1997a, 2002), Faria (1996, 1999), Ianni (1995, 1996), Martin e Schumann (1999), Moreira Neto (1996, 1998). 
53 Na visão de Petras “Globalização refere-se aos movimentos de produtos e de capital através das fronteiras, 
unindo países em uma rede de produção e troca. O termo não possui referente histórico e especificação sociológica 
das classes dominantes, Estados e instituições econômicas que estão dirigindo e se beneficiando do processo. 
Ideólogos globalistas usam o termo como um conceito abstrato, e o descrevem como um processo inevitável e 
irreversível. Assim, eles procuram evitar qualquer sentido de relação da “globalização” a outros conceitos mais 
específicos que podem esclarecer seu caráter e alternativas. Vários conjuntos distintos de relações definem o 
processo de movimento entre nações do capital, do trabalho e dos produtos: comércio entre países com o mesmo 
nível d desenvolvimentos de forças produtivas como também países com relações desiguais. Esta última relação é 
não-simétrica e não-recíproca: o comércio reflete as iniciativas, decisões e necessidades de uma classe dominante 
nacional por sobre a economia coletiva de uma outra nação. O termo que descreve estas relações de classe e 
interestados é imperialismo” (Petras, 1999b, p.64-5). 
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 financeira acolheram sem precauções, nem limitações, o termo globalização, dando-lhe uma 

conotação otimista de expansão da economia de mercado. 

Conforme registra Chesnais, o termo era utilizado tendo como 

 
destinatários os grandes grupos, para passar a seguinte mensagem: em todo lugar onde se possa 
gerar lucros, os obstáculos à expansão das atividades de vocês foram levantados, graças à 
liberalização das atividades e à desregulamentação; a telemática e os satélites de comunicação 
colocam em suas mãos formidáveis instrumentos de comunicação e controle; reorganizem-se e 
reformulem, em consequência, suas estratégias internacionais (1996,  p 26). 54 
 
Os intérpretes japoneses se apropriaram da expressão e do campo teórico que lhe dava 

sustentação para definirem sua “nova visão de mundo”, que aos seus olhos estava em 

expansão. É de se notar que a economia japonesa se caracteriza pela internacionalização de 

suas empresas (Honda, Susuki, Yamaha, Kawasaki etc), mas, em termos de comércio mundial, 

ainda se encontra muito fechada. A iniciativa da formação global constituiria um chamado dos 

EUA às demais potências para repensar as relações internacionais entre o grupo de países mais 

ricos e influentes do mundo (na verdade, as potências imperialistas), para deixar de lado os 

pequenos litígios em torno de “questões menores”, como, por exemplo, a definição das cotas de 

importação, o manejo da política industrial interna e externa, avançando nos esforços em termos 

de “cooperação econômica”.  

As potências fizeram, aliás, uma campanha monumental contra o socialismo e o marxismo, 

defendendo a ideia da suposta superioridade da economia de mercado em relação à economia 

planejada, apoiando-se na crise da ex-URSS e do Leste Europeu que, para eles, era a 

expressão da decadência do socialismo e do marxismo. Para eles, o processo de globalização e 

a incorporação das economias dos países, antes componentes do Pacto de Varsóvia e do 

“campo socialista” evidenciavam a superioridade da economia capitalista frente ao “socialismo” e 

“comunismo” e que a sociedade burguesia seria o ápice, o horizonte último a que teria chegado o 

desenvolvimento histórico da humanidade. No fundo, defendida a ideia sem qualquer 

fundamentação de que o capitalismo é um modo de produção insuperável e de que expressa a 

mais avançada forma de liberdade humana, o que não passava de uma formulação ideológica 

para encobrir a profunda crise estrutural do capital. 

Em realidade, o protecionismo, particularmente nos EUA, e a guerra comercial entre os 

países por esferas de influência política e econômica continuaram fortes. Nesse sentido, o 

discurso de “cooperação econômica”, de “paz universal”, de “desenvolvimento harmônico das 

                                                        
54        Segundo o mencionado autor, que é professor na Universidade de Paris, essa propaganda em termos globais 
era feita em matéria de administração de empresas. Seu livro, cujo título é A mundialização do capital, é uma das 
mais prestigiadas análises acerca do fenômeno da globalização, principalmente pelo seu caráter polêmico em 
relação às posições dos organismos econômicos internacionais, como a OCDE, FMI e Banco Mundial etc, 
embasado numa portentosa documentação. Além disso, representa uma crítica aos autores e consultores oficiais 
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 economias”, enfim, o discurso de globalização, foi constantemente contrariado pela ação do 

Estado e governos das potências imperialistas não só no sentido de impor aos países capitalistas 

atrasados medidas de abertura econômica para os investimentos do capital financeiro, 

particularmente na esfera da especulação, como na manutenção de sua hegemonia no comércio 

internacional.  

O que tem predominado historicamente é a política de proteção às suas corporações 

econômicas. Nesse sentido, Eros Grau (2001, p. 33-36) cita alguns casos de claro protecionismo. 

1) o “caso Fujitsu” – o governo dos EUA55 instaurou processo licitatório para adquirir 440 milhas 

de fibras óticas para a ligação da rede telefônica entre Washington e Boston, a ser instalada por 

uma empresa americana. Habilitaram-se uma empresa americana (Western Eletric) e a Fujitsu 

japonesa. Apesar do preço da empresa japonesa ser menor, o objeto da licitação foi atribuído à 

empresa americana. O motivo alegado pelo governo foi a “segurança nacional”; 2) há vários 

outros casos, como a posição do governo norte-americano, em 1984, de ser prejudicial aos seus 

interesses a associação das empresas japonesas Fujitsu e Hitachi com empresas americanas, 

entre elas a National; 3) Em 1983, Reagan sancionou uma lei proibindo importação de 

motocicletas japonesas da Honda, Susuki, Yamaha etc., para proteger empresas americanas do 

mesmo ramo; 4) Em 1986, o governo americano tentou impor restrições às empresas de 

máquinas-ferramentas alemãs, suíças e japonesas, a pedido da Associação Americana de 

Construtores de Máquinas – Ferramentas.    

Aliás, a maioria das ideias correntes sobre globalização procura transmitir a concepção de 

que ela significa um mundo nascendo sem fronteiras e as multinacionais como sendo expressões 

maiores dessa nova realidade, sem nacionalidade definida, ou, como se prefere dizer, 

transnacionais, preterindo dessa forma a base real dos capitais, de fato pertencentes às grandes 

potências. Que o capitalismo tende à expansão, Marx já o demonstrou abundantemente, desde o 

Manifesto Comunista de 1848, análise essa confirmada pelas tendências de desenvolvimento do 

capitalismo em escala internacional desde o século XIX. Porém, o capitalismo se expande 

demolindo obstáculos e em meio a contradições, que expressam os interesses de classe dos 

capitalistas, dominantes em seus respectivos países e em nível global. 

                                                                                                                                                                                                      

que se utilizam do discurso atraente da sociedade global, do avanço tecnológico, para dissimular a realidade social e 
econômica, principalmente quanto à situação de miséria e de fome de milhares de pessoas em todo o mundo.  
55 Na visão de Petras, a abertura comercial, a eliminação unilateral ou redução drástica das tarifas nem sempre 
criaram empresas competitivas. Em verdade “essas medidas provocaram muitas falências, a dominação do mercado 
por um pequeno número de grandes empresas e/ou a enorme dependência das importações estrangeiras. A 
“abertura comercial” presume que o choque da concorrência estimulará as empresas a modernizar as suas 
tecnologias, qualificar a sua mão de obra, descobrir mercados externos em um marco temporal e um contexto global 
que supera em muito a capacidade de qualquer país ou empresa em estágio compatível de desenvolvimento. A 
aplicação de políticas de livre-comércio, independentemente das especificidades e capacidades históricas de um 
país, reflete mais as suas origens dogmáticas em sistemas de crenças doutrinárias do que qualquer contexto 
histórico ou empiricamente situado” (Idem, p. 108).  
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 Aliás, a expressão globalização é muito imprecisa56, exatamente porque nela se 

encaixam inúmeras conotações ideológicas, que acabam por dissimular um movimento geral da 

economia e das finanças internacionais, cujo efeito vem repercutindo nas esferas nacionais.   

Alguns autores franceses optam por utilizar o termo mundialização do capitalismo (Chesnais, 

1996), em vez de globalização, este incorporado pelos teóricos norte-americanos. Fundamentam 

a sua opção pelo termo mundialização no fato de que a expressão globalização traz em si um 

conteúdo ideológico profundo e significa, em última instância, a universalização do domínio 

quase total de uma grande potência, qual seja, os EUA, depois da ruína da ex-URSS e da crise 

do Leste Europeu.  

Para os teóricos da globalização atual, entretanto, essa seria o produto mais acabado da 

economia de mercado do final do século e, como tal, segundo defendem os teóricos 

comprometidos com sua legitimação ideológica, não poderia sofrer direcionamento, controle ou 

limitações por parte do Estado-nação, justificando-se a análise numa suposta ideia de evolução 

natural do sistema econômico mundial. Já não haveria dois mundos, como na época da Guerra 

Fria, em que blocos de poder, o soviético e o americano, ameaçavam-se mutuamente, abrindo a 

possibilidade de uma catástrofe global por meio de um conflito nuclear. Depois da desagregação 

econômica, política e social da ex-URSS e da crise geral que se abateu sobre os países do 

antigo Pacto de Varsóvia, teriam restado apenas os EUA como potência dominante e mais 

poderosa do mundo.  

Como expressão das forças econômicas, a adaptação irremediável dos demais países de 

economia atrasada a essa realidade deveria ser levada a efeito mediante a liberalização de suas 

fronteiras para o ingresso do capital financeiro, da flexibilização de direitos trabalhistas e 

desregulação de suas economias, das relações de trabalho e demais obstáculos formais, para 

que as empresas tenham liberdade de ação e movimento. Em outras palavras, que todos os 

setores da vida humana estejam, por fim, submetidos à acumulação de capitais. 

Apesar da enorme taxa de desemprego que a implementação de políticas neoliberais, na 

crise estrutural do capital, impôs e, mesmo diante da condição social e financeira pelas quais 

passa a maioria das nações, os organismos internacionais apresentam essas medidas como 

imprescindíveis ao desenvolvimento econômico e um passo necessário para os estados-nações 

gozarem dos benefícios da globalização. Há, porém, algo que a visão neoliberal obscurece: o 

incremento da exploração do homem pelo homem em escala também global. Os documentos da 

                                                        
56 Sobre a linguagem utilizada pela concepção burguesa de sociedade na atualidade, Petras destaca “Uma 
nova linguagem, que em alguns casos emprestou termos essenciais da Esquerda, foi elaborada. Um papel principal 
nesta tarefa idelógica de mistificação científica foi desempenhado pelos tecnocratas do Banco Mundial, do Banco 
Interamericano e do Fundo Monetário Internacional (FMI). O objetivo foi criar linguagem e conceitos que parecessem 
ser técnicos ou apolíticos, que parecessem ser diferenciados de interesses de classes às quais eles serviam” (Idem., 
p. 62).  
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 Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), citado por Chesnais, 

afirmam: 

 
Num mundo caracterizado pela multiplicidade de novas tecnologias, a globalização e a intensa 
concorrência que se exerce em nível nacional e internacional, quando os efeitos benéficos 
potenciais são talvez até maiores do que os que resultaram da abertura das economias depois da 
Segunda Guerra Mundial, é essencial a adaptação aos modos de produção e intercâmbio que estão 
surgindo (Idem, p. 25). 
 
Outro elemento realçado pelos representantes teóricos e políticos da globalização, como 

componente atual da economia, do direito e da vida social, seria uma suposta tendência dos 

países e governos formarem blocos internacionais de poder, a fim de regulamentar as relações 

econômicas entre eles e aprofundar a circulação de bens, capitais, serviços e pessoas. As 

condições para isso deveriam ser criadas pelos países no campo institucional e jurídico, de modo 

a proporcionar padrões para as novas relações econômicas. Com essas mudanças, as 

condições de vida e de consumo da população em geral supostamente melhorariam. Entretanto, 

os dados revelam, como se analisará nos próximos pontos do trabalho, profundas contradições 

sociais e o incremento sem precedente das desigualdades materiais em todos os países e, 

especialmente, nos países capitalistas atrasados. A linguagem dos autores, em geral, parece 

realçar apenas a questão do mercado, como se este fosse insuperável, de modo que todos os 

outros setores da vida social deveriam, inevitavelmente, acompanhar as águas turvas do 

fenômeno econômico da globalização.  

Os blocos econômicos são associações de países, muitas vezes, fazendo parte de uma 

mesma região geográfica, como Europa, Ásia, América etc. Esses países estabelecem através 

de tratados internacionais relações comerciais privilegiadas entre si e atuam em conjunto no 

mercado frente aos demais blocos e países. Planejam formar zonas de livre comércio pela 

diminuição gradual das barreiras alfandegárias, estreitando as relações econômicas, 

aumentando a interdependência, reforçando-se para as disputas comerciais. Mas essas relações 

se dão em constantes conflitos e controle de mercados pelos países mais importantes de cada 

bloco econômico. Podemos verificar esse aspecto na formação e desenvolvimento dos principais 

blocos econômicos em vários continentes. 

Os primeiros traços de um bloco econômico apareceram em 1957 na Europa, com a 

criação da Comunidade Econômica Europeia, da qual se originou na atualidade a União 

Europeia (EU). Na última década, buscou-se fomentar outros blocos econômicos instáveis e 

contraditórios como o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA), sob a liderança 

dos Estados Unidos da América, o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), a Cooperação 

Econômica da Ásia e do Pacífico (APEC) e, ainda com menor expressão, o Pacto Andino, a 

Comunidade do Caribe e Mercado Comum (CARICOM), a Associação das Nações do Sudeste 
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 Asiático (ASEAN), a Comunidade dos Estados Independentes (CEI) e a Comunidade da África 

Meridional para o Desenvolvimento (SADC), conforme dados da Organização Mundial do 

Comércio (OMC) e do Banco Mundial. Mais recentemente, em 2004, Venezuela e Cuba 

apresentaram a proposta de criação do bloco Aliança Bolivariana para as Américas (ALBA). 

Entretanto, a aproximação e negociações entre os países não têm se dado de forma 

harmônica e linear, como pretendem autores identificados com a globalização. Em verdade, as 

exigências têm sido maiores em relação aos países atrasados, como os que compõem a 

América Latina, África e Ásia. Os Estados Unidos da América, que se arvoram o título de 

defensor primeiro da liberalização econômica, têm desrespeitado constantemente as relações 

políticas e econômicas entre os países, privilegiando suas corporações industriais, comerciais e 

financeiras. No caso da União Europeia (EU), que conseguiu chegar mais longe no processo de 

formação e desenvolvimento de um bloco econômico, tem demonstrado uma incapacidade de 

estabelecer uma relação equânime entre as potências imperialistas de primeira ordem 

(Alemanha, França) e os demais países da periferia do bloco (Portugal, Grécia, Espanha, entre 

outras). 

Uma das questões mais realçadas pelos representantes intelectuais e políticos da 

globalização é a chamada Revolução Técnico-científica, cuja tônica embeleza a muitos. Essa 

revolução se expressaria na rápida transformação tecnológica e científica, principalmente nas 

áreas da informática, microeletrônica, comunicações e transportes. Essas inovações serviriam 

para incrementar o comércio e a circulação de capitais no plano mundial, com repercussões 

sociais e econômicas profundas e intensas. Essas inovações teriam também desencadeado 

mudanças nos padrões de organização do trabalho e da produção de mercadorias e serviços. O 

anterior método fordista de organização fabril e industrial, que se caracterizava pela produção em 

massa de bens, aumento relativo do rendimento dos trabalhadores para promover o incremento 

do consumo no mercado, rigidez na localização das fábricas e nos métodos de produção de 

mercadorias, teria aos poucos perdido espaço para o modelo japonês toyotista, que se afirma 

pela flexibilização dos padrões de produção de bens e serviços, pelo aumento da produtividade 

mediante baixos custos e diminuição de salários, deslocamento de ramos inteiros da produção e 

liberdade de contratação em todos os países.5577 

Esse modelo teria supostamente criado as condições para a modernização dos Estados-

nações, caracterizados historicamente por fronteiras rígidas e bem delimitadas, pela soberania, 

pela existência de controles cada vez maiores do fluxo de bens e serviços de outros países e, 

                                                        
57 No entanto, não é só isso que se verifica no cenário internacional. Destaca Oliveira: “Nossa situação oferece 
razões para a consciência de crise que, nas últimas décadas, perpassa o mundo: o progresso tecnológico 
aprofundou o fosso entre ricos e pobres. Ao lado das imensas possibilidades tecnológicas criadas, a fome se alastra 
pelo mundo reduzindo milhões de pessoas a situações estúpidas de miséria e de ameaça permanente à 
sobrevivência” (Oliveira, 1995, p. 24).  
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 particularmente, pela conformação de barreiras alfandegárias. Ao contrário, o Estado 

propugnado pelo modelo globalizado de capitalismo seria aquele no qual as fronteiras não 

constituiriam obstáculos para o desenvolvimento normal do comércio e circulação de capitais e 

serviços, o que significa uma flexibilização maior da quase inexistente soberania estatal e das 

decisões governamentais, que passariam para organizações de cunho supranacional. 

A globalização e a revolução técnico-científica, ao possibilitarem a ampliação das riquezas 

e sua circulação generalizada em nível mundial, seriam igualmente responsáveis pela resolução 

de questões historicamente graves da economia e da vida social como as desigualdades sociais 

entre países e pessoas, bem como a conformação de uma nova etapa de desenvolvimento 

harmonioso e pacífico entre as nações. Esses argumentos, utilizados para justificar a 

globalização, na verdade, obscurece as condições desumanas, às quais estão submetidos a 

classe operária e demais explorados, ou seja, a esmagadora maioria da população mundial. A 

realidade social, econômica e jurídica demonstra que a situação de miséria e fome da população 

mundial se incrementa, apesar do amplo desenvolvimento tecnológico ocorrido nas últimas 

décadas, que as riquezas produzidas estão concentradas nas mãos de poucas pessoas e 

conglomerados internacionais, de modo que os desníveis de renda no âmbito mundial continuam 

aviltantes, enfim, que as tendências em todos os países não é no sentido de distribuir a riqueza 

de maneira mais igualitária, mas do Estado e governos imporem restrições e, mesmo, destruírem 

direitos e conquistas sociais. 

Na visão de Antunes, a sociedade contemporânea presencia um cenário que atinge não só 

os 

 
países do chamado Terceiro Mundo, como o Brasil, mas também os países capitalistas centrais. A 
lógica do sistema produtor de mercadorias vem convertendo a concorrência e a busca da 
produtividade num processo destrutivo que tem gerado uma imensa precarização do trabalho e 
aumento monumental do exército industrial de reserva, do número de desempregados. Somente a 
título de exemplo: até o Japão e o seu modelo toyotista, que introduziu o “emprego vitalício” para 
cerca de 25% de sua classe trabalhadora, vem procurando extinguir essa forma de vínculo 
empregatício, para adequar-se à competição que reemerge do Ocidente “toyotizado” (2001, 16).      
 
No campo propriamente social, o Estado de bem–estar, uma moda nos “30 anos dourados 

do capitalismo” (dos anos 1950 a 1970) se encontra em franco declínio, em razão sua crise 

histórica, manifestação, sob várias mediações, da crise estrutural do capitalismo. Nesse 

contexto, ganham força as ideias neoliberais, que proclamam a necessidade de um Estado 

mínimo5588, no sentido de que o Estado deve se ausentar do mercado e deixar que as atividades 

                                                        
58 Sobre a tese do Estado Mínimo defendida por Hayek, Friedman e seus seguidores, basta citarmos a critica 
de Lesbaupin e Mineiro para desmistificarmos o conteúdo ideológico e o compromisso de classe daqueles autores: 
“É costume os defensores da política em voga dizerem que o Estado está grande demais, que é preciso reduzir os 
gastos, etc. Diz-se que o Estado não deve intervir na economia, que o mercado deve regulá-la sozinho, em suma, 
que devemos caminhar para um Estado mínimo. Mas, se é verdade que o Estado vem sistematicamente reduzindo 
suas despesas nas políticas sociais – como vimos acima – não é verdade que o Estado não intervenha na 
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 econômicas sejam desenvolvidas pelos agentes da economia, o capital, e que as 

consequências sociais da desmedida liberdade econômica sejam suportadas pelos 

trabalhadores, na medida em que seus direitos e reivindicações passam a depender 

exclusivamente das negociações e contratos com os capitalistas. Nesse ponto, os teóricos do 

“novo liberalismo econômico”, como Friedman e Hayek, em nada acrescentaram às contribuições 

de Smith e Ricardo. 

Para os neoliberais, o Estado de Bem-Estar teria se comprometido demais, supõem, com 

as reivindicações dos trabalhadores e demais explorados e hipertrofiado a sua organização, sem, 

no entanto, atentar para o déficit fiscal criado com a garantia de “conquistas sociais excessivas”. 

Assim, para seus representantes ideológicos, tornou–se premente repensar a forma de 

organização estatal, para ajustá-lo à necessidade inadiável de superação da queda tendencial 

das taxas de lucros, verificadas nos períodos de intensas crises econômicas, como é o caso da 

crise aberta na década de 1970 e que perdura até a atualidade. Para tanto, o Estado e governos 

burgueses deveriam começar impondo as reformas neoliberais, revendo as suas Constituições e 

leis, porque nelas se encontra o óbice formal das mudanças econômicas e políticas urgentes.  

Muitos países seguiram esse receituário neoliberal e promoveram ao longo das décadas de 

1980 até o presente momento reformas e revisões de suas Cartas Políticas. Em alguns desses 

países sequer chegou a existir de fato qualquer sombra do fetichizado Estado de Bem-Estar. O 

direito, no marco do “novo liberalismo econômico”, exigiria uma ampla e profunda flexibilização, 

novas fontes de produção normativa e revisões constitucionais para institucionalizar as últimas 

transformações econômicas e políticas em escala global. O direito, como ordem jurídica e como 

campo de análise, tem sido um mecanismo de institucionalização das exigências do capital, num 

processo de restrições e destruição de direitos sociais jamais visto.  

 
4.2. (Des) razões teóricas do neoliberalismo59 

 
Keynes imaginava o Estado de Bem-Estar da seguinte maneira: 

 

                                                                                                                                                                                                      
economia. Bem ao contrário. Trata-se de um Estado altamente intervencionista: legislador, julgador (executivo, 
legislativo e judiciário ao mesmo tempo – forçando a que as medidas da justiça sejam avaliadas pelo seu impacto na 
economia), controlador de pauta da mídia e que pressiona, através de meios questionáveis, parlamentares e meios 
de comunicação. Estado que controla rigidamente as rédeas da economia, determinando juros altos (durante mito 
tempo, os mais altos do mundo), abrindo a economia (abertura comercial, abertura financeira), direcionando o 
processo de privatização (organização de consórcios compradores, empréstimos de recursos públicos em condições 
vantajosas para empresas privadas). Estado centralizador: que retira 20% da arrecadação tributária (através da DRU 
– Desvinculação de Receitas da União – prejudicando estados, municípios e serviços públicos – e centraliza estes 
recursos no nível federal, sem precisar dar conta destes gastos ao Congresso. Estado interventor: que deixa todos 
os preços serem regulados pelo mercado menos o preço da força de trabalho: o salário-mínimo é rigidamente 
controlado pelo governo” (Lesbaupin e Moreno, 2002, p. 74-5). 
59  Importante a leitura de obras mais recentes sobre a crise do capitalismo a partir da concepção marxista. Cf. 
Harvey (2016; 2017; 2018) e Sampaio (; SAMPAIO, Plínio de A. (org.). Capitalismo em crise: a natureza e a 
dinâmica da crise econômica mundial. São Paulo: Sundermann, 2009.  
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 estou à espera, em dias não muito remotos, da maior mudança que já ocorreu no âmbito material 
da vida, para os seres humanos no seu conjunto. O curso dos acontecimentos resultará 
simplesmente na existência de classes cada vez maiores e de grupos de pessoas praticamente 
livres dos problemas da necessidade econômica. A diferença crítica ocorrerá quando esta diferença 
tiver se tornado tão geral que se modificará a natureza do dever de cada um para com o próximo. 
Isto porque continuará sendo razoável ter um objetivo econômico significativo para os outros, 
quando ele já não for razoável pra nós mesmos (1984, p. 159). 
 
Essa expectativa de Keynes não passava de uma utopia, um sonho irrealizável no interior 

do capitalismo. Esse sistema econômico não pode ser humanizado. Seria a mesma coisa que 

pedir aos capitalistas para abandonarem o seu anseio de lucro, isto é, de exploração da força de 

trabalho em razão de um objetivo moral mais elevado, uma sociedade igualitária sob a lógica do 

capital. Por do desenvolvimento da técnica e da ciência, e sua aplicação ao processo de 

produção social, como ocorreu na Revolução Industrial, o capitalismo aumentou 

consideravelmente a produtividade do trabalho e a capacidade de produção de mercadoria, o 

que significou também um incremento do comércio em nível internacional. Entretanto, para os 

trabalhadores, nada mais significou que o aumento da intensidade do trabalho, a substituição de 

trabalho vivo por trabalho morto (máquinas), aumento do desemprego e aprofundamento das 

crises de superprodução, com conseqüências sociais marcantes.  

O problema, evidentemente, não são a ciência e a técnica em si mesmas, mas a sua 

aplicação nas condições do modo de produção capitalistas. Na sociedade atual, a ciência e a 

técnica são controladas pelo grande capital, de modo que as aquisições, muito importantes para 

a humanidade, só são aplicadas na medida em que possibilitam aos capitalistas a obtenção de 

lucro e acumulação de capital. Portanto, o máximo a que pode chegar a proposta keynesiana de 

sociedade e Estado é o chamado Estado de Bem-Estar, denominação dada aos “30 anos 

dourados do capitalismo”, o que significa uma forma de Estado burguês numa época de 

profundas contradições políticas, sociais e econômicas e de desenvolvimento dos elementos da 

crise estrutural do capitalismo, isto é, de decomposição do modo de produção capitalista e da 

sociedade baseadas nessas relações sociais de produção.  

Tanto é verdade, que, nas últimas décadas, têm-se expandido por todos os países ideias 

que propõem resolver a crise do Welfare State, atacando as conquistas e direitos sociais dos 

trabalhadores e criando as condições para a retomada das taxas de lucro e de acumulação de 

capital. Para os “novos liberais” (que de novos só têm o nome), a crise se explicaria pelo fato de 

o Estado de Bem-Estar, de corte keynesiano, ter assumido muitos compromissos e hipertrofiado 

a sua organização e burocracia, de modo que as demandas sociais assumidas foram se 

incrementando até superar as possibilidades orçamentárias. Na visão de Mises, o aumento da 

demanda por novas políticas públicas e a impossibilidade do Estado provê-las através de suas 

finanças, bem como a intervenção exaustiva do Estado nas relações econômicas, por meio da 
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 exploração de ramos da economia, ocasionaram um déficit monumental, que o Estado 

atualmente não tem condições de financiar.  

Conforme Mises “nos últimos anos, na maioria dos países, procedeu-se à estatização de 

um número crescente de instituições e empresas, a tal ponto que os déficits cresceram muito 

além do montante possível de ser arrecadado dos cidadãos através de impostos” (Mises, 1985, 

p. 37). Déficit constante em razão dos gastos com políticas sociais, receitas insuficientes 

provenientes de impostos, empréstimos etc. Eis alguns dos males que, para o “novo liberalismo 

econômico”, corroem a estrutura estatal do pós-Guerra e sufocam, segundo eles, as iniciativas 

do mercado e a capacidade de investimento. Como não poderia deixar de ser, as políticas 

públicas e os direitos sociais acabaram se tornando a causa principal da crise da economia e das 

finanças estatais. Com isso, fundamentavam-se teoricamente os ataques concretizados ao longo 

das últimas décadas contra os trabalhadores.  

Entre o final dos anos 1970 e início dos 1980, Milton Friedman, um dos teóricos do 

neoliberalismo, fez um balanço das transformações introduzidas pelos ajustes6600 econômicos do 

“novo liberalismo” nos Estados que adotaram essa política econômica. Friedman aduz: 

 
Por sorte, a maré está virando. Nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, nos países da Europa 
Ocidental, e em numerosos outros países em todo o mundo, nota-se o crescente reconhecimento 
dos perigos representados pelo grande governo, e a insatisfação sempre maior com as políticas que 
estão sendo seguidas. Esta mudança reflete-se não só na opinião pública, mas também na esfera 
política. Tornou-se politicamente lucrativo aos nossos representantes entoar uma cantiga diferente – 
e, talvez, mesmo agir de modo diferente. Experimentamos, no momento, outra grande mudança na 
opinião. Temos oportunidade de estimulá-la na direção de maior confiança na iniciativa individual e 
na cooperação voluntária, e não do outro extremo, o da coletivização total (1980, p.20-21).  
 
Para essa doutrina, tornava-se urgente ressuscitar as ideias políticas, econômicas e 

jurídicas do liberalismo, cunhadas classicamente por Adam Smith. Para Friedman (Idem, p. 21), 

“nunca se deve limitar uma liberdade para promover um outro objetivo: um bem-estar, por 

exemplo”. O Estado, ao contrário, deveria usar seu poder para “defender a nação de inimigos 

externos, proteger a cada um de nós da coação de outros, arbitrar as divergências em que nos 

envolvemos e dar-nos meios para concordar sobre que regras iremos seguir”. Levando às 

últimas consequências a crítica da experiência da ex-URSS, Friedman defende a superioridade 

da economia de mercado sobre a economia planificada. Para ele, só a  

                                                        
60 Quanto à expressão ajuste estrutural, assevera Petras: “Peguemos o conceito de “ajuste estrutural”. O termo 
“estrutura” foi, no passado, associado à Esqueda. Era associado aos esforços para identificar configurações de 
poder social que sustentavam as desigualdades. A análise estrutural da Esquerda esfatizava políticas para mudar os 
padrões de concentração de terra e renda para uma maior igualdade. Em comparação, no arcabouço neoliberal, 
“estrutura” refere-se a instituições e padrões de renda de trabalhadores que são percebidos como obstáculos para a 
acumulação capitalista. O termo “ajuste” refere-se ao processo de intervenção estatal para enfraquecer os direitos 
sociais e trabalhistas e para reconcentrar renda e propriedade. Juntos, os termos “ajuste estrutural” não formam uma 
relação existente de sintonia fina, mas um retrocesso histórico de importantes relações institucionais e de classe. Em 
termos políticos, ele está próximo de ser uma contrarrevolução. O jargão tecnocrata ofusca as mudanças profundas 
no poder de classe e de riqueza que resulta da intervenção radical do Estado” (Ibidem, p. 63).  
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A economia de troca predominantemente voluntária, por outro lado, possui em si o potencial de 
promover tanto a prosperidade quanto a liberdade humana. Talvez não o realize em ambos os 
aspectos, mas não se conhece sociedade que jamais tenha alcançado prosperidade e liberdade a 
menos que a troca voluntária tenha sido seu princípio básico de organização. (...) A troca voluntária, 
no entanto, constitui uma condição necessária à prosperidade e à liberdade (Idem, p.24-25).  
 
A solução social para a miséria e a fome estaria, para ele, na liberdade de iniciativa 

filantrópica, pois a caridade privada, destinada a ajudar “os menos afortunados” seria um 

exemplo apropriado do uso da liberdade. A sorte do trabalhador dependeria, caso fosse admitida 

a teoria neoliberal, da lógica do mercado, tendo em vista que o trabalhador estaria protegido da 

coerção fática do empregador devido à existência de outros empregadores para quem poderia 

trabalhar, se desse modo quiser o assalariado. Afinal, para a teoria econômica burguesa, o 

operário e demais assalariados são inteiramente livres para decidir para quem trabalhar e 

quando trabalhar. Autenticamente ideólogo da economia de mercado, Friedman afirma que a 

situação do trabalhador, nos últimos dois séculos, melhorou substancialmente, pois dificilmente  

 
um trabalhador empenha-se hoje no tipo de labuta extenuante comum há um século mais ou 
menos, e que ainda o é na maior parte do globo. As condições de trabalho são melhores; as 
jornadas de trabalho, mais curtos; as férias e outros benefícios adicionais, aceitos como naturais. 
Os ganhos são muito mais altos, permitindo à sua família atingir um nível de vida que só os 
abastados podiam desfrutar antes (Idem, p.226).   
 
Para tanto, diz Friedman, esses direitos sociais, reconhecidos e agregados ao ordenamento 

jurídicos dos países, ao longo das últimas décadas (diz respeito principalmente aos “30 anos 

dourados” do capitalismo), não são, como se poderia pensar, produto de condições 

historicamente determinadas, entre as quais se somam o avanço do movimento social operário e 

a luta de classes mordaz entre capitalistas e trabalhadores6611, além da própria necessidade de 

garantir a continuidade da dominação de classe burguesia, limitando os excessos dos 

capitalistas individuais, como gostaria Karl Marx.  

Na visão do neoliberal Milton Friedman, nem os movimentos sociais e, particularmente 

sindicais, nem o governo forte do chamado “Estado de Bem-Estar” tiveram qualquer ligação com 

o reconhecimento e agregação de direitos trabalhistas e sociais ao ordenamento jurídico estatal 

                                                        
61 O neoliberalismo procura negar a existência de luta de classes na sociedade atual, como se a sociedade em 
que vivemos fosse harmônica e sem conflitos determinantes. Seus expoentes se apoiam inclusive nos neo-marxistas 
e pós-marxistas. Não obstante, as principais mudanças verificadas no cenário mundial reforçam a luta de classe e 
forçam a maioria da sociedade a irem às ruas, com seus próprios métodos de luta. Em verdade, temos visto a fome, 
a miséria, a opressão social, o desemprego e a exploração da força de trabalho se incrementarem ainda mais. 
Hodiernamente, “há um número maior de trabalhadores assalariados temporários do que antigamente. Há muito 
mais trabalhadores empregados em mercados de trabalho não-regulamentados (o chamado setor informal de hoje) 
do que antigamente. A questão da exploração não-regulamentada não descreve um sistema que “transcende” o 
capitalismo do passado: é a volta às formas de mão de obra do século XIX. Quem exige uma nova análise é o 
capitalismo pós-demolição do Welfare State populista. Isto significa que o complexo papel dos Estados e partidos, 
que mediavam entre o capital e o trabalho, foi substituído pelas instituições estatais mais clara e diretamente ligados 
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 dos países Ocidentais, principalmente os Estados Unidos e Europa, nas condições de crise do 

capitalismo e de avanço das ideias socialistas e da luta de classes no mundo. Para Friedman, é 

através do livre jogo das forças econômicas que os empregados conseguiram melhores 

condições de vida e de trabalho e, portanto, a longo prazo, o reconhecimento legislativo de tais 

conquistas sociais. Assim, deduz Friedman, as melhorias para os trabalhadores deveriam 

resultar da  

 
maior produtividade, maiores investimentos de capital, especializações amplamente difundidas. O 
bolo é maior – há mais para o empregado, contudo também mais para o empregador, o investidor, o 
consumidor, e o mesmo para o coletor de impostos (Idem, p. 244). 
 
O ponto inicia de veiculação dessas ideias liberalizantes é a obra de Friedrich Hayek: O 

Caminho da Servidão, que veio a lume em 1944. O contexto em que nasceram as teses 

neoliberais não é favorável a esse conjunto de autores e teses. Na verdade, nos anos entre a 

Primeira e a Segunda Guerra Mundial explodiu a maior crise do século XX, a de 1929-33, de 

caráter mundial, que levou à quebra da Bolsa de Nova York, além da falência de empresas e 

aumento do desemprego em todo o mundo capitalista. As ideias do liberalismo clássico 

começaram a sofrer sérios questionamentos, particularmente quanto ao aspecto das tarefas do 

Estado e da sua participação nas questões econômicas e nas relações entre capital e trabalho, 

por meio da regulamentação e exploração de setores chaves da economia nacional. 

Imediatamente à derrota do fascismo e a vitória das potências capitalistas na Segunda 

Guerra, foi organizada a Conferência de Bretton Woods, nos Estados Unidos, na qual nasceram 

as bases da nova ordem econômica do pós-Guerra, dessa vez sob a inspiração do Estado e 

governos fortes e intervencionistas, além da decisiva influência das ideias de Keynes e dos 

keynesianos, com a instituição do Fundo Monetário Internacional e do Banco Internacional de 

Reconstrução e Desenvolvimento (Bird). Nas três décadas seguintes, pelo menos até o início da 

década de 1970, observou-se a hegemonia das teses keynesianas e da concepção de Estado de 

Bem-Estar como saída para a crise econômica mundial e como fator de contenção do avanço da 

luta de classes internacional. 

Na década de 1940, em meio à influência do Estado e governos fortes, Hayek, teórico do 

neoliberalismo, atacou veementemente em seu livro famoso a ação estatal limitativa dos 

mecanismos de mercado. As restrições à economia seriam, para as ideias neoliberais de Hayek, 

um golpe contra a liberdade, seja em sua expressão propriamente econômica, quanto em sua 

versão política.  

Hayek conduz, em sua época, uma polêmica com o Partido Trabalhista Inglês, chamado 

socialdemocrata, que desejava algumas reformas nos mecanismos de funcionamento da 

                                                                                                                                                                                                      

às classes capitalistas dominantes. O Neoliberalismo significa poder executado por uma classe dominante, sem 
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 economia de mercado mediante a ação estatal, para corrigir os desvios, que, em último plano, 

concorriam para desequilibrar o capitalismo, sem a necessidade de eliminar a propriedade 

privada, como pretendiam as correntes de influência genuinamente marxista. Perry Anderson, no 

seu balanço do neoliberalismo, observa que, para Hayek, os partidos reformistas estavam 

equivocados e “apesar de suas boas intenções, a socialdemocracia moderada inglesa conduzia 

ao mesmo desastre que o nazismo alemão – uma servidão moderna” (In: Sader e Gentile, 1995, 

p.09). 

Apesar das lamentações de Friedrich Hayek, as políticas keynesianas de intervenção no 

processo econômico e a extensão de atividades exploradas diretamente por empresas públicas, 

além do reconhecimento formal de direitos sociais, foram levadas a cabo pelo chamado Estado 

de Bem-Estar e pelos governos, em razão das condições históricas anteriores e posteriores à 

Segunda Guerra Mundial. Mesmo que não muito sólidas, essas políticas intervencionistas 

expandiram-se por alguns países, entre os quais são citados os Estados Unidos (EUA), a Europa 

(em particular, a Inglaterra e a Alemanha), além, como falam outros estudiosos, da Austrália e da 

Nova Zelândia, com suas particularidades e contradições internas.  

Os pensadores do neoliberalismo, entre eles Hayek, promoveram três anos três anos após 

o lançamento da obra clássica do “novo liberalismo econômico”, O Caminho da Servidão, um 

encontro daqueles intelectuais e ativistas que comungavam com as suas ideias gerais, que 

formariam um corpo de teses denominadas “novo liberalismo econômico” (neoliberalismo). A 

reunião célebre ocorreu em Mont Pélerin, na Suíça. Entre os participantes do encontro estavam 

Milton Friedman, Karl Popper, Lionel Robbins, Ludwig von Mises, Walter Eupken, Walter 

Lippman, Michael Polanyi, Salvador de Madariaga, entre outros. Todos eles tinham algo em 

comum: eram firmes opositores tanto da ação do Estado de Bem-Estar Social, quanto do 

programa desenvolvido nos Estados Unidos, chamado de New Deal, nos que se refere aos 

aspectos que, segundo eles próprios, restringiam a economia de mercado e interviam nas 

relações entre capital e trabalho, por meio da regulamentação de direitos sociais.  

Para eles, o Estado estava interferido demais nos mecanismos autorregulatórios do 

mercado, a ponto de reprimir a liberdade econômica, que deveria ser o motor das mudanças e a 

bússola da integração social. Nesse sentido, conforme demonstram Martin e Schumann, 

 
A grande mudança era que o Estado devia limitar-se ao papel de preservador da ordem política e 
econômica. Quanto mais livres as empresas privadas em seus investimentos e atividades, tanto 
maior o crescimento e a prosperidade para todos, prometiam aqueles teóricos (1999, p.153).  
 
Esses defensores da liberalização formaram uma associação para discutir e elaborar 

teoricamente suas posições fundamentais, a fim de divulgá-las para o futuro. Como em sua 

                                                                                                                                                                                                      

mediação” (Petras, 1999b, p. 25). 
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 época prevalecia a crítica férrea às debilidades do liberalismo clássico, aprofundadas por John 

Keynes, não tiveram grande aceitação. No entanto, suas pretensões, apesar de se oporem 

contundentemente à política estatal intervencionista, propagavam-se ao futuro do capitalismo 

que eles pretendiam fosse livre de regras e controles do Estado-providência. No lugar do Estado 

intervencionista, de Bem-Estar, os neoliberais propunham uma forma de Estado burguês mínimo, 

que deveria se limitar à defesa da ordem pública, à justiça, à polícia e, talvez, à educação voltada 

à formação de força de trabalho. 

Alguns aspectos históricos contribuíram para que as ideias dos neoliberais não 

conseguissem aceitação pelos governos pós-Segunda Guerra Mundial:  

1) O capitalismo procurava se sair da profunda crise econômica, com repercussões sociais 

e políticas de grandes dimensões, tendências estas anunciadas em suas linhas gerais desde o 

século XIX por Marx, quando analisou os fundamentos da crise cíclica do capital;  

2) O receio de expansão e fortalecimento das ideias e da práxis socialista pela Europa e daí 

para o resto do mundo era patente;  

3) A URSS havia se transformado rapidamente em uma economia forte e promissora, que 

no contexto da política internacional poderia significar uma ameaça potencial, apesar das 

posições nacionalistas de Stalin e das derrotas ocorridas em diversos levantes revolucionários 

antes e depois da Segunda Guerra Mundial;  

4) As demandas sociais latentes e inadiáveis das classes populares poderiam se 

transformar em fonte de movimentos sociais e turbulências políticas. Estes elementos em 

conjunto concorriam para mudanças na forma clássica de atuação do Estado, como defendido 

historicamente pelos teóricos liberais, particularmente durante o capitalismo liberal-concorrencial 

do século XIX. 

O crescimento econômico verificado nos anos 1950 e 1960, quando o capitalismo atingiu o 

auge – designado pelos economistas como os “30 anos dourados” – afastava momentaneamente 

a influência das ideias liberalizantes mais radicais, entretanto não as anulava. As críticas de 

Hayek e seus companheiros ao intervencionismo e ao modelo de regulação do mercado pelo 

Estado não tiveram forças para se impor, pelo menos nesse período de euforia capitalista.  6622 

                                                        
62 Na visão de Lesbaupin e Mineiro, “A principal batalha que os neoliberais travaram foi no plano das ideias e 
foi aí também que tiveram a sua maior vitória (vitória que, agora, está rapidamente se desfazendo). Vale a pena ver 
como o processo foi montado na Inglaterra (...) Para ser bem-sucedida, a empreitada neoliberal se fez acompanhar 
de um esforço cultural imenso: com a colaboração ativa dos meios de comunicação (canais de televisão em primeiro 
lugar, a grande empresa em segundo), procurou-se inculcar uma nova maneira de pensar a realidade social, 
econômica e política, uma nova ideologia. Dos anos 80 em diante criou-se um quase consenso  mundial em torno de 
suas principais ideias: “a globalização é um processo irreversível, inexorável: ou os países se inserem nela ou 
perdem o bonde da história”, “o Estado – nação perdeu muito de sua força devida à globalização”; “o culpado da 
crise econômica atual (dos anos 70) é o excesso de Estado (expresso nos imensos gastos que ele é obrigado a 
fazer para manter as políticas sociais, o funcionalismo, etc.) – é preciso, pois, reduzir o tamanho do Estado”; “as 
empresas estatais são fonte de problemas para o Estado: despesas com as empresas, com seus funcionários 
privilegiados, obsolescência de sua tecnologia, lucros parcos ou negativos, déficit público”; “é preciso, portanto, 
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 Mesmo assim, Hayek continuou sistematicamente se contrapondo à regulação estatal da 

economia e concebia a intervenção do Estado de Bem-Estar como um atentado à liberdade de 

iniciativa, esta sim a responsável, segundo supunha, pela prosperidade geral da sociedade. Para 

os “novos liberais”, a igualdade, mesmo que restrita e relativa, era indesejável, a desigualdade, 

sim, era indispensável ao Ocidente. 

A partir do final dos anos 1960 e, mais particularmente, em meados dos anos 1970, fica 

patente o esgotamento das políticas econômicas keynesianas como instrumento para deter o 

avanço das crises cíclicas do capitalismo e a acumulação dos elementos da sua crise estrutural. 

A situação mundial foi agrava pela explosão da crise do petróleo em 1973. O padrão de 

organização estatal e as formas de regulação social da economia de mercado do pós-Guerra 

começavam a apresentar fissuras. A economia combinava de forma desigual, e dependendo das 

particularidades de cada país, a partir do início da crise baixas taxas de crescimento, recessão e 

inflação desenfreada.  

Para Antunes, a crise dos anos 1970, depois de uma década de acumulação capitalista, 

época que marcou o apogeu do keynesianismo e do fordismo como forma de organização das 

relações de trabalho na fábrica, caracterizou-se por:  

 
1) queda da taxa de lucro, dada, dentre outros elementos causais, pelo aumento do preço da força 
de trabalho, conquistado durante o período pós-45 e pela intensificação das lutas sociais dos anos 
60, que objetivavam o controle operário da produção. A conjugação desses elementos levou a uma 
redução dos níveis de produtividade do capital, acentuando a tendência decrescente da taxa de 
lucro; 

2) o esgotamento do padrão de acumulação taylorista/fordista de produção (que em verdade era a 
expressão mais fenomênica da crise estrutural do capital), dado pela incapacidade de responder à 
retração do consumo que se acentuava. Na verdade, tratava-se de uma retração em resposta ao 
desemprego estrutural que então se iniciava; 

3) hipertrofia da esfera financeira, que ganhava relativa autonomia frente aos capitais produtivos, o 
que também já era expressão da própria crise estrutural do capital e seu sistema de produção, 
colocando-se o capital financeiro como um campo prioritário para a especulação, na nova fase do 
processo de internacionalização; 

4) a maior concentração de capitais graças às fusões entre as empresas monopolistas e 
oligopolistas; 

5) a crise do welfare state ou do “Estado do bem-estar social” e dos seus mecanismos de 
funcionamento, acarretando a crise fiscal do Estado capitalista e a necessidade de retração dos 
gastos públicos e sua transferência para o capital privado; 

6) incremento acentuado das privatizações, tendência generalizada às desregulamentações e à 
flexibilização do processo produtivo, dos mercados e da força de trabalho, entre tantos outros 
elementos contingentes que exprimem esse novo quadro crítico (2001, p. 29-30). 
 
Esse decréscimo no crescimento econômico foi acompanhado por incremento nos níveis de 

inflação. Nos países desenvolvidos, apesar da desaceleração do crescimento econômico 

                                                                                                                                                                                                      

privatizar as empresas estatais e os serviços públicos – com a concorrência, estes serviços melhorarão, haverá mais 
investimentos, suas tarifas baixarão”; “nós estamos realizando uma revolução modernizadora, acabando com os 
subsídios para os negócios, terminando com a época em que se “mamava nas tetas do Estado”, deixando o 
mercado regular a economia, obrigando as empresas a se modernizar para enfrentar a concorrência” (Idem, p. 82). 
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 alcançado na época de ouro, as economias de um modo geral continuaram crescendo, só que 

a passos lentos. Entretanto, foram os países de capitalismo atrasado que conjugaram uma 

violenta involução econômica com altos índices de inflação. Esse quadro assombroso da 

economia convergiu para o aumento da miséria e desigualdade social. O desemprego se 

constitui talvez a maior mazela que os países têm enfrentado nas últimas décadas, chegando ao 

atual quadro de evolução de um desemprego estrutural de centenas de milhões de 

desempregados em todo o globo, sem contar os que vivem em relações de trabalho precárias e 

na informalidade.  

É exatamente nesse contexto histórico de mais uma crise cíclica mundial e de avanço dos 

elementos da crise estrutural do capital, que se oxigenam as ideias de liberalização da economia, 

de não intervenção do Estado nos processos econômicos e de realização de reformas legais e 

constitucionais no sentido de flexibilizar as relações de trabalho e limitar (quando não destruir) 

direitos trabalhistas e sociais. O “novo liberalismo econômico” encontra, desde então, campo 

fértil de divulgação e acolhimento de suas teses. Essas passam a ser olvidas pelo Estado e 

governos burgueses em vários países, como saída para debelar a crise em desenvolvimento.  

Para os neoliberais, os fundamentos da crise aberta nos anos 1970 se encontravam no 

“poder de manipulação dos sindicatos operários”, que pressionavam constantemente os 

empresários a incrementar os salários e demais benefícios sociais, diminuindo as condições de 

acumulação de capital. Também afirmava que o compromisso do Estado de Bem-Estar com as 

políticas sociais crescentes aumentava também os gastos, gerando um desequilíbrio entre as 

receitas e as despesas estatais, portanto, uma crise fiscal sem precedentes. A ação desses dois 

fatores contribuía, segundo os neoliberais, para a minoração dos lucros dos capitalistas e 

desencadeava um processo inflacionário, corroendo o sistema econômico.  

Mas qual a solução? Conforme Antunes, a resposta do Estado, dos governos e dos 

capitalistas para solucionar ou pelo menos amenizar os efeitos da crise econômica e social atual 

se encontra na reestruturação produtiva e na implementação das medidas neoliberais: 

 
A crise experimentada pelo capital, bem como suas respostas, das quais o neoliberalismo e a 
reestruturação produtiva da era da acumulação flexível são expressão, têm acarretado, entre tantas 
consequências, profundas mutações no interior do mundo do trabalho. Dentre elas podemos 
inicialmente mencionar o enorme desemprego estrutural, um crescente contingente de 
trabalhadores em condições precarizadas, além de uma degradação que se amplia, na relação 
metabólica entre homem e natureza, conduzida pela lógica societal prioritariamente para a produção 
de mercadorias e para a valorização do capital (2001, p. 15).    
 
De fato, os neoliberais argumentavam: é preciso manter o Estado capitalista firme, não para 

assumir compromissos com políticas públicas e sociais, nem para intervir nos processos 

econômicos e, muito menos, para explorar por conta própria ramos da economia, mas, 

essencialmente, para manter a ordem social, garantir as condições de acumulação de capitais e 
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 controlar os sindicatos e trabalhadores. Assim é que, para Mises, a ideia de intervenção, 

mesmo indiretamente, no processo econômico, como advogava Keynes, era impertinente, 

porque abria fendas na estrutura do capitalismo, que poderiam levar gradualmente a rupturas 

cada vez maiores com a economia de mercado. O fantasma do coletivismo e do socialismo 

assombra os representantes intelectuais e políticos do neoliberalismo. 

É evidente que se trata de um exagero. Em nenhum momento, o intervencionismo estatal 

dos governos burgueses na história do capitalismo levou a quaisquer rupturas com a sociedade 

de mercado e com a exploração do trabalhado assalariado. Ao contrário, as intervenções estatais 

sempre tiveram como objetivo manter a estrutura essencial do modo de produção capitalista e a 

defesa dos interesses gerais da burguesia, enquanto classe social. A argumentação dos 

neoliberais e o meio do coletivismo nada mais representam que uma retórica para impor o medo. 

As intervenções estatais dos governos capitalistas, mesmo nos anos de crise intensa, entre 

guerras, e durante os anos 1945 a 1970, foram realizadas em apoio ao mercado e, jamais, no 

sentido de reduzi-lo à servidão, como acreditavam os neoliberais.  

Embora o Estado burguês possa, em determinadas circunstâncias históricas, refrear 

comportamentos de um ou alguns capitalistas, faz-no em defesa do conjunto do processo 

econômico-social e dos interesses gerais da classe burguesa. Seria pensar que o Estado 

burguês, contraditoriamente, agiria em detrimento da organização capitalista como uma 

totalidade. Entretanto, Mises expõe um argumento que coloca o keynesianismo numa situação 

difícil:  

 
A ideia de que existe, entre o socialismo e o capitalismo, um terceiro sistema – como o chamam os 
seus defensores -, o qual, sendo equidistante do socialismo e do capitalismo, conservaria as 
vantagens e evitaria as desvantagens de um e de outro, é puro contrassenso. Os que acreditam na 
existência possível desse sistema mítico podem chegar realmente a ser líricos quando tecem loas 
ao intervencionismo. Só o que se pode dizer é que estão equivocados. A interferência 
governamental que exaltam dá lugar a situações que desagradariam a eles mesmos (Mises, 1985, 
p. 48). 
 
De fato, não existe capitalismo “mais humano” ou “menos selvagem”. O propósito de se 

transformar a sociedade capitalista em “sociedade mais justa” até o presente momento não se 

concretizou e nem se concretizará. O que há é a sociedade capitalista historicamente 

determinada, cujo objetivo é a extração de trabalho não pago dos operários e a exploração do 

conjunto dos assalariados, tendo em vista a obtenção do lucro e a acumulação dos capitais. Os 

métodos empregados pelo Estado, governos e burguesia nesse objetivo podem mudar 

historicamente, mas o objetivo central não se transformou. A essência do capitalismo é a 

exploração do homem pelo homem, do trabalho pelo capital.  

Os neoliberais demonstram claramente o seu compromisso com a dominação de classe 

burguesa, a propriedade privada e a manutenção do capitalismo, na medida em que defendem 
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 exaustivamente a ideia de que ao Estado cabe antes de tudo promover a estabilidade 

monetária, o equilíbrio da moeda no País, o controle orçamentário, a limitação ou simples 

extinção dos gastos com as políticas sociais (educação, habitação, emprego, saúde, etc.), 

culminando com a crítica da política de pleno emprego e a defesa de que uma taxa de 

desempregados deve ser mantida, de modo a conter a ação das organizações sindicais e 

partidos políticos identificados com a classe operária.  

Essas reformas6633 dinamizariam novamente o mercado e revitalizariam a iniciativa 

empresarial. O crescimento econômico passa a depender essencialmente de estabilidade 

monetária6644 e incentivos aos empreendimentos privados. Para fundamentar a tese de que a livre 

troca leva necessariamente à prosperidade econômica dos povos e de que a liberdade 

econômica gera também liberdade política, Friedman observa: 

 
Em todos os casos em que deparamos grande dose de liberdade individual, certo grau de progresso 
nos confortos materiais à disposição do cidadão comum e esperança geral de mais progresso no 
futuro, encontramos também atividade econômica organizada principalmente através do mercado 
livre. Em todos os casos em que o Estado tenta controlar, em detalhe, as atividades econômicas de 
seus cidadãos, em todos os casos, isto é, em que há planejamento econômico centralizado, o 
cidadão comum vive em grilhões políticos, tem baixo padrão de vida e pouco controle exerce sobre 
seu destino. O Estado pode prosperar e erigir monumentos impressionantes. O cidadão comum, no 
entanto, é mero instrumento a ser usado para os fins do Estado, recebendo não mais do que o 
necessário para mantê-lo dócil e razoavelmente produtivo (1980, p.66).  
 
Também não deixam de atacar sistematicamente o que chamam de modelo coletivista, 

para eles, identificado com a ex-União Soviética, o Leste Europeu e demais países, onde a 

burguesia foi expropriada pela classe operária e demais explorados. Na ex-URSS, por exemplo, 

não haveria espaço para a liberdade, tendo em vista que o “modelo coletivista” havia retirado dos 

indivíduos a capacidade de autodeterminação, de agir segundo seus próprios riscos e meios. 

Consideram, portanto, a economia de mercado e a livre iniciativa burguesa muito superior à 

economia coletivizada e o planejamento econômico. 

                                                        
63 “O terceiro conceito-chave é reforma econômica. No passado, a Esquerda falava de reforma como meio de 
introduzir políticas sociais que amenizavam o impacto do capitalismo: leis que aumentavam os pagamentos de 
transferência social para o trabalhador, promoviam a responsabilidade pública do ser privado. Reforma era, na 
essência, a mudança gradual no sentido de aumentar a porção de renda do trabalhador em detrimento dos lucros. 
Na versão neoliberal e “reforma econômica”, ela refere-se ao oposto, ou seja, diminuir a porção social do trabalhador 
e aumentar o retorno ao capital; transferir propriedade pública para os monopólios privados; promover apropriação 
estrangeira de recursos nacionais estratégicos. Em suma, reforma econômica é a reconcentração de renda, poder e 
propriedade para cima e para fora” (Petras, op. cit., p. 64).  
64 “Estabilidade é um termo que é apresentado como descrevendo uma condição social geral da “economia”. 
De fato, as medidas de cortes, da estabilidade no emprego e do auxílio financeiro às famílias, como salário-família; o 
aumento dos preços, a demissão de funcionários públicos, causam instabilidade para os trabalhadores individuais, 
suas famílias e comunidades. Desemprego é associado com desordem mental, violência na família, abandono de 
escola e crime. Declínio de programas sociais está ligado a aumento da contribuição do trabalho infantil para as 
famílias. Uma vez que especificamos o nível de abstração social e as unidades de análise, o termo estabilização 
perde seu caráter aparentemente neutro e técnico. Ele aparece como mecanismo para enfraquecer o sindicato dos 
trabalhadores e diminuir a resistência social do trabalhador, enquanto fortalece os lucros e a capacidade de 
barganha do capital” (Petras, op. cit., p. 65-66). 
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 Nessa medida, os neoliberais se insurgem tanto contra o “modelo coletivista” da ex-

URSS quanto ao intervencionismo do Estado de Bem-Estar keynesiano (ou, como outros 

denominavam, impropriamente de “capitalismo organizado”), pelo menos naquilo que consideram 

um atentado ao indivíduo, à liberdade econômica e à livre iniciativa. Em meio ao avanço da crise 

do capitalismo nos anos 1970, os governos começam a implementar uma série de reformas no 

sentido de reverter o estatismo do período anterior e limitar (ou destruir) direitos e políticas 

sociais. Como argumenta Oliveira,  

 
Uma primeira reação a esta crise foi a prática e a teoria do neoliberalismo, que, hoje, se fez 
hegemônica. A contratese neoliberal ao capitalismo estatalmente organizado vai consistir na 
afirmação de que a atual crise decorre do fato da atuação do Estado no processo econômico, ou, 
pelo menos, a crise manifesta a incapacidade da ação do Estado de evitá-las. Para o 
neoliberalismo, a crise se explica precisamente pela implantação insuficiente do mercado, que é 
único mecanismo capaz de regular eficazmente uma economia complexa, baseada na divisão do 
trabalho e, portanto, radicada no trabalho individual, onde se levanta a questão fundamental da 
coordenação de ações dos diferentes indivíduos. O mercado se revela, para esta postura, como o 
princípio de socialização: através da interação de inúmeras ações individuais, em que cada 
indivíduo busca satisfazer seus interesses, se faz, de modo espontâneo, sem que o Estado precise 
interferir no processo, a coordenação das diferentes ações através da mediação do sistema de 
preços (1995, p.21).  
 
Os primeiros governos claramente fundamentados em teses neoliberais, e que passaram 

para a história mundial como potenciadores das reformas liberalizantes, foram Thatcher, na 

Inglaterra e, logo após, Reagan, nos Estados Unidos. Na Alemanha Ocidental, destacou-se 

Helmut Khol; Na Dinamarca, Schluter. Outros países do norte da Europa foram sendo 

conquistados por correntes conservadoras, com exceção, à época, de Suécia e Áustria. No 

continente americano, podem-se incluir entre os primeiros governos neoliberais os de Carlos 

Andrés Perez, na Venezuela; Raúl Alfonsín, na Argentina; Sanguinetti, no Uruguai; Jaime Paz 

Zamora, na Bolívia; Alan Garcia, no Peru; Miguel de la Madrid, no México. Na segunda maré 

neoliberal, podem-se incluir Caldeira, na Venezuela; Menem, na Argentina; Lacalle, no Uruguai; 

Sanchez Lozado, na Bolívia; Salinas, no México e Fugimori, no Peru.  

No Brasil, as ideias e medidas neoliberais ganharam força a partir do início dos anos 1990, 

particularmente com Fernando Collor de Melo. Com a saída de Collor, as reformas neoliberais 

ganham corpo e se expandem nos governos de Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. 

Como veremos nos pontos seguintes, quando analisaremos as medidas neoliberais 

implementadas pelos governos brasileiros da década de 1990 até hoje, nem os governos do 

Partido dos Trabalhadores (PT), tanto os dois primeiros governos de Luís Inácio Lula da Silva 

(2003-2010), quanto os anos de governo de Dilma Rousseff (2011 até o presente), conseguiram 

se desvencilhar das políticas neoliberais. Ao contrário, nos governos do PT também realizaram 

reformas, que resultaram em limitações ou destruição de direitos trabalhistas e sociais, além das 
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 medidas claramente em benefício da expansão do capital nacional e internacional em diversas 

áreas econômicas e sociais. 

Conforme argumentam Martin e Schumann, dos preceitos neoliberais, profundamente 

difundidos nos meios de divulgação científica, 

 
os governos ocidentais, de maioria liberal, desenvolveram na década de 1980 uma forma de luta 
pela liberdade do capital. Em larga margem aboliram controles e possibilidades de intervenção do 
Estado. Além disso, impeliram países parceiros, não tão convencionais, a seguir o mesmo rumo, até 
com sanções comerciais e outros meios de pressão (1999, p.154). 
 
Em sua crítica do neoliberalismo, Anderson relata que 

 
a onda de direitização desses anos tinha fundo político para além da crise econômica do período. 
Em 1978, a Segunda guerra fria eclodiu com a intervenção soviética no Afeganistão e a decisão 
norte-americana de incrementar uma nova geração de foguetes nucleares na Europa Ocidental. O 
ideário do neoliberalismo havia sempre incluído, como componente central, o anticomunismo mais 
intransigente de todas as correntes capitalistas do pós-guerra. O novo combate contra o império do 
mal – a servidão humana mais completa aos olhos de Hayek – inevitavelmente fortaleceu o poder 
de atração do neoliberalismo na Europa e na América do Norte. Os anos 80 viram o triunfo mais ou 
menos incontrastado da ideologia neoliberal nesta região do capitalismo avançado (In: Sader e 
Gentili, 1995, p.12). 
 
Em termos de práticas políticas e realizações na economia, os governos neoliberais das 

décadas de 1970 e 1980, principalmente a Inglaterra e EUA, acabaram, em geral, tomando 

algumas medidas decisivas para o capital: elevaram as taxas de juros ou as mantiveram em nível 

elevado; baixaram os impostos sobre os grandes rendimentos ou simplesmente não 

implementaram qualquer regra de tributação sobre grandes fortunas; desobstruíram os canais de 

fluxo financeiro6655 de capitais especulativos; contraíram a emissão de moeda para atingir a tão 

sonhada estabilidade monetária; aumentaram as taxas de desemprego, combateram 

veementemente as greves operárias, estudantis e ocupações de terras por camponeses pobres; 

estabeleceram controles sobre as organizações sindicais; e, principalmente, reduziram 

drasticamente os gastos com serviços sociais. Promoveu-se um programa de privatização de 

empresas estatais, que foram repassadas à exploração privada em setores como habitação e 

áreas estratégicas como petróleo, gás, telecomunicações e água.  

Essas práticas governamentais neoliberais encontraram pleno apoio intelectual nas 

análises de Friedman, que, na obra Capitalismo e Liberdade, esclareceu como seria um governo 

pautado pelo “novo liberalismo econômico”: 

                                                        
65  “A liberalização de fluxos financeiros não contribui para um novo aporte de capital de investimentos para 
atividades produtivas de grande envergadura e em longo prazo. A maior parte de novos fluxos financeiros foi 
direcionada para pagamento de obrigações de curto prazo a juros elevados e para o resgate de papeis do governo, 
com o objetivo de fortalecer as reservas externas, pagar dívidas ou equilibrar contas externas. A desregulamentação 
financeira frequentemente é associada ao crescimento do capital especulativo (entrada fácil e saída rápida). Essas 
práticas especulativas são imitadas por investidores locais que tiram vantagem da desregulamentação para 
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Um governo que mantenha a lei e a ordem; defina os direitos de propriedade; sirva de meio para a 
modificação dos direitos de propriedade e de outras regras do jogo econômico; julgue disputas 
sobre a interpretação das regras; reforce contratos; promova a competição; forneça uma estrutura 
monetária; envolva-se em atividades para evitar monopólio técnico e evite os efeitos laterais 
considerados como suficientemente importantes para justificar a intervenção do governo; 
suplemente a caridade privada e a família na proteção do irresponsável, quer se trate de um insano 
ou de uma criança; um tal governo teria, evidentemente, importantes funções a desempenhar. O 
liberal consistente não é um anarquista. Entretanto, fica também óbvio que tal governo teria funções 
claramente limitadas e não se envolveria numa série de atividades, agora desenvolvidas pelos 
Governos Federal e Estadual nos Estados Unidos e pelos órgãos equivalentes em outros países do 
hemisfério ocidental (1985, p. 39).    
 
Referente aos Estados Unidos da América, os ataques se aprofundaram durante o governo 

do presidente Ronald Reagan, no qual foram implementadas políticas liberalizantes, como a 

redução de impostos para a classe dominante americana, elevação de taxas de juros, controle 

excessivo sobre os sindicatos e combate férreo às greves, realizadas nesse período no país. 

Mas, o que esperar de um governo como de Reagan, se até mesmo governos que se 

autodenominam socialistas, como ocorreu na Europa, foram os campeões de políticas 

neoliberais!6666  

Conforme Anderson, os governos ditos socialistas, uma vez no poder do Estado burguês, 

implementaram medidas em favor dos capitalistas, resultando em ataques aos trabalhadores: 

 
já em 1982 e 1983 o governo socialista na França se viu forçado pelos mercados financeiros 
internacionais a mudar seu curso dramaticamente e reorientar-se para fazer uma política muito 
próxima à ortodoxia neoliberal, com prioridade para a estabilidade monetária, a contenção do 
orçamento, concessões fiscais aos detentores de capital e abandono do pleno emprego (Idem, p.13) 
 
Dessa forma, o estatismo, o intervencionismo, as políticas públicas, os direitos trabalhistas 

e sociais propugnados pelo chamado Estado de Bem-Estar foi sendo gradativamente 

desmontado, tanto pelos governos assumidamente neoliberais, quanto por governos que, sem 

adotar integralmente essas teses, mas sob intensa pressão dos financistas, tiveram de recuar e 

concretizar as reformas indispensáveis à desregulamentação da economia. Mas essa crise do 

keynesianismo representou muito mais do que uma simples turbulência conjuntural e, do ponto 

de vista econômico, demarca claramente o aprofundamento dos elementos da crise estrutural do 

capitalismo. Como sintetizou Antunes, a crise do keynesianismo 

 

                                                                                                                                                                                                      

movimentar o seu capital de e para contas no exterior, com base nas oscilações das taxas de juros, alimentando a 
instabilidade financeira” (Petras, idem., p. 108). 
6666 Porém, o mais surpreendente, para os analistas, é que o sul da Europa viu correntes que se proclamavam 
euro-socialistas subirem ao poder, apresentando-se como alternativas moderadas às medidas avassaladoras do 
neoliberalismo. Eram eles: Mitterrand, na França; González, na Espanha; Soares, em Portugal; Craxi, na Itália, etc.; 
todos se diziam progressistas em relação a Khol, Reagan e Thatcher. Segundo os euro-socialistas, suas metas 
eram: a deflação, o pleno emprego, a proteção social e a redistribuição de renda. Não obstante, observa Anderson 
(Op. cit., p. 13), a subida desses políticos progressistas ao poder nos países do Sul da Europa não conseguiu 
reverter a situação, nem implementar um programa contrário às ideias liberalizantes.    
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 era expressão fenomênica de um quadro crítico mais complexo. Ela exprimia, em seu significado 
mais profundo, uma crise estrutural do capital, onde se destacava a tendência decrescente da taxa 
de lucro, decorrente de elementos acima mencionados. Era também a manifestação, conforme 
indiquei anteriormente, tanto do sentido destrutivo da lógica do capital, presente na intensificação da 
lei da tendência decrescente do valor de uso das mercadorias, quanto da incontrolabilidade do 
sistema de metabolismo social do capital. Com o desencadeamento de sua crise estrutural, 
começava também a desmoronar o mecanismo de “regulação” que vigorou, durante o pós-guerra, 
em vários países capitalistas avançados, especialmente da Europa. 
Como resposta à sua própria crise, iniciou-se um processo de reorganização do capital e de seu 
sistema ideológico e político de dominação, cujos contornos mais evidentes foram o advento do 
neoliberalismo, com a privatização do Estado, a desregulamentação dos direitos do trabalho e a 
desmontagem do setor produtivo estatal (2001, p. 31). 

   
Nesse aspecto, a teoria de Hayek e da Sociedade de Mont Pélerin adquiriram certa 

expressão ideológica. No início, ganharam a simpatia confessa de conservadores, opositores do 

Estado de Bem-Estar tal como existiu no Ocidente; em seguida, no decorrer das décadas de 80 e 

90, conquistaram para seu campo de ideias os políticos e intelectuais que tempos antes se 

proclamavam euro-socialistas e progressistas. Esses últimos, os críticos dos anos 60, tornaram-

se os aportes teóricos de ideias contrárias às políticas e direitos sociais, pela permanência, numa 

escala de exploração social mais intensa, do capitalismo. 

 
4.3. A crise de um modelo social ou do capital?  

 
4.3.1. Flexibilização e destruição de direitos sociais 

 
Passaram-se mais de três décadas desde que as teses neoliberais passaram a orientar as 

ações do Estado e de governos burgueses em vários continentes e países. Nesse período, foram 

desfechados contra os assalariados e demais explorados profundos ataques, que resultaram em 

limitações e destruição de direitos e conquistas sociais. O intervencionismo, as políticas sociais e 

a exploração de atividades econômicas por empresas estatais sofreram críticas e uma parte 

dessas explorações passou ao domínio do setor privado, às mãos do capital financeiro e de 

grandes conglomerados econômicos internacionais. 

Depois das mudanças se acentuarem, o campo de visibilidade dos críticos do fenômeno da 

globalização e da filosofia política e econômica do “novo liberalismo” tornou-se mais largo. Na 

atualidade, pode-se ter um diagnóstico mais ou menos sistemático de como as transformações 

se processaram em todos os níveis da vida social, política, econômica e jurídica, e como essas 

mutações concorreram para a desconstrução do aparato normativo do Estado de Bem-Estar 

social keynesiano67. 

                                                        
67 “Uma das principais características das últimas duas décadas é o aumento da taxa de exploração. Os três 
fenômenos que confluíram para viabilizar esse aumento são a desregulamentação trabalhista, a massificação do 
desemprego e a expansão da pobreza. O primeiro aspecto se verifica nos cortes aos direitos dos trabalhadores, que 
reforçam o controle gerencial dentro das empresas” (Coggiola, 2002, p. 488). 
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 Os direitos sociais e trabalhistas foram os mais atingidos pelas medidas e reformas 

neoliberais em praticamente todos os países. O objetivo central dessas medidas antipopulares 

eram dissolvê-los no cotidiano de relações econômicas fundadas na “liberdade de escolha, de 

negociação e de acordos conjunturais”, enfim das oscilações e da correlação de forças entre 

capital e trabalho, presumindo o “novo liberalismo econômico” que estas duas forças estão em 

condições de igualdade, o que efetivamente não é verdade. É como se os direitos sociais e 

trabalhistas se tornassem não propriamente direitos (relações sociais normatizadas e estáveis), 

mas produto de um suposto automatismo do mercado, cada vez mais mundializado. 

Segundo Martin & Schumann, 

 
Desregulamentação, liberalização e privatização: estes conceitos tornaram-se os instrumentos 
estratégicos da política econômica europeia e americana, um programa neoliberal alçado à 
condição de ideologia de Estado. Os radicais do mercado, nos governos de Washington e Londres, 
mitificaram a lei da oferta e da procura como o melhor de todos os princípios reguladores. Assim, a 
ampliação do comércio livre tornou-se fim em si mesmo, sem questionamentos. A liberação total do 
fluxo internacional de divisas e capitais representou a intervenção mais radical na estrutura 
econômica das democracias ocidentais e conseguiu impor-se quase sem resistência (1999, p.154).  
 
A flexibilização e destruição de direitos sociais e trabalhistas (direitos estes antes relativa e 

limitadamente aceitáveis pela ordem do capital, sob pressão dos trabalhadores) significam a 

retirada do âmbito da legislação e da ação normativa do Estado (ou pelo menos manter a 

regulação social num grau mínimo) das relações entre capital e trabalho, que vão desde a 

movimentação da mão-de-obra dentro do mercado de trabalho nacional e internacional até a 

“livre negociação” dos direitos e condições de trabalho entre empregados e empregadores. Ao 

Estado não cabe intervir normativamente para regular esta relação social, tendo em vista que as 

próprias forças do mercado proporcionariam o equilíbrio. Trata-se de um fenômeno que ocorre 

também em relação à Constituição. Diferenciam-se em razão do grau de normatividade, mas 

ambos objetivam desconstruir os obstáculos formais à livre movimentação do capital na 

exploração da força de trabalho, sem eventuais limitações impostas em leis e na Constituição. 

O discurso é praticamente o mesmo em todos os rincões, nos quais predominam políticas 

de cunho liberalizantes. Como destaca Esping-Andersen, os neoliberais criticam os supostos 

altos salários conquistados ao longo das décadas de crescimento do capitalismo, os direitos 

trabalhistas inflexíveis e abundantes, a gama de impostos criada pelo Estado intervencionista 

para financiar o alargamento de suas funções e políticas sociais, e, como solução para a crise 

capitalista e do Estado de Bem-Estar, defendem a desregulamentação da economia e das 

relações de trabalho para que o capitalismo possa se desenvolver plenamente através dos 

mecanismos do próprio mercado (Esping-Andersen, 1995, p. 74).  

A flexibilização das relações entre capital e trabalho diz respeito a: 
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 a) deixar as relações de trabalho e o processo econômico ao alvedrio exclusivo das 

negociações entre as classes sociais envolvidas na dinâmica produtiva e flutuante, a ser 

regulada a partir das mudanças liberalizantes, isto é, através de acordos e contratos, sem a 

interferência regulatória do Estado;  

b) caso não seja possível impor as reformas liberalizantes, manter o que está previsto como 

conquistas sociais na Constituição sem a devida regulamentação, o que importa em obstaculizar 

demasiadamente a eficácia direta, real e imediata dos direitos e conquistas histórico-sociais, 

enquanto se deveria aprovar emendas de caráter geral e abstratas, sem descer a casos 

concretos, a fim de limitar a ação estatal;  

c) impulsionar a teoria de que os direitos e conquistas sociais, previstos no plano 

constitucional, são parte de um programa de governo e, como tal, suscetíveis às vicissitudes do 

mercado, do poder, não obrigando juridicamente o Estado; 

d) no caso do orçamento estatal, nas palavras do próprio Friedman, “corrigir o defeito de 

nossa atual estrutura, sob a qual representantes democraticamente eleitos votam despesas 

maiores do que a maioria dos eleitores considera desejável”, o que significa dar  “ao governo um 

orçamento limitado, especificado de antemão, da mesma forma que todos nós temos um 

orçamento limitado” (1980, p. 295-296);  

d) reforçar a livre iniciativa e a exploração privada de numerosos setores da economia, o 

que implica na privatização (ou como falam, a desestatização) das empresas públicas e demais 

estatais, passando-as às mãos do capital nacional e internacional. Implica também a redução 

das barreiras alfandegárias e a limitação de impostos. Friedman chega mesmo a defender uma 

norma geral de ação do Estado, a partir dos Estados Unidos, qual seja: “O Congresso não 

lançará quaisquer impostos ou direitos sobre importações ou exportações, salvo as que possam 

ser absolutamente necessárias para execução de suas leis de inspeção” (Idem, p.297). 

No caso do Brasil, essa tendência ao neoliberalismo penetrou fundo nos governos, 

particularmente a partir de Fernando Collor de Mello (1990-1992). Pode-se notar essa tendência 

na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000) e nas 

reformas da Constituição Federal de 1988, precisamente a partir da Emenda Constitucional nº 

05/95, na qual é promovida uma mudança sutil do parágrafo 2º do art. 25 da Carta Política do 

Brasil, cuja redação original era a seguinte: “Cabe aos Estados explorar diretamente, ou 

mediante concessão a empresa estatal, com exclusividade de distribuição, os serviços locais de 

gás canalizado”.  

A EC nº 05/95 suprime a parte relativa à “empresa estatal, com exclusividade de 

distribuição”, introduzindo dessa forma a possibilidade de exploração desse importante setor da 

economia nacional, antes alçado à condição de estratégico, pela iniciativa privada. Nesse campo, 
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 a tendência é de o princípio da subsidiariedade da intervenção estatal ser aplicado, ainda 

mais quando se observa prevalecerem os interesses de grupos econômicos privados que, a 

partir de agora e de acordo com as disposições legais a regular a matéria, irão explorar em sua 

plenitude e com o objetivo central de lucro, o gás canalizado por concessão estatal.  

A Emenda Constitucional nº 06/95 promoveu modificações no inciso IX do art. 170, que 

previa o tratamento diferenciado à empresa brasileira de capital nacional de pequeno porte. Essa 

visão originária da CF/88 de promoção do desenvolvimento econômico nacional, com subsídios e 

créditos a empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte foi superada, em razão da 

supressão pela reforma constitucional da expressão “capital nacional”, abrindo as portas para os 

capitais estrangeiros. Essa mesma modificação foi efetivada no que se refere à pesquisa e à 

lavra de recursos minerais e ao aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica, previstos no 

parágrafo 1º do artigo 176 da CF/88. A mesma tendência pode ser observada nas mudanças 

introduzidas pela Emenda nº. 07/95, que dispõe sobre a exploração privada das atividades de 

transporte aéreo, aquático e terrestres, bem como na Emenda nº 08 e 09/95, que falam das 

telecomunicações e do petróleo e gás natural. 

Podem-se citar as seguintes mudanças fundamentais na Constituição e na legislação 

trabalhista desde 1994 no Brasil:  

1) A Medida Provisória 794, que regulamentava a Participação nos Lucros e Resultados 

(PLR) foi convertida na Lei 10.101, de 19 de dezembro de 2000, com a orientação anterior de 

que a PLR deve ser negociada entre as empresas e seus empregados;  

2) A Lei 8.949/94 regulamentou as cooperativas;  

3) A MP 1.053/95 tratou da desindexação salarial;  

4) O Decreto 2.100/96 deu ensejo à denúncia da Convenção 158 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT);  

5) A MP 1.906/97 desvinculou a correção do salário mínimo de qualquer índice de 

reposição da inflação;  

6) O Decreto nº 2.066/96 promoveu a precarização das relações de trabalho dos 

funcionários públicos, a limitação de dirigentes de associações de classe, o controle das 

negociações salariais nas empresas;  

7) O Decreto nº 2.028/96 promoveu uma reforma administrativa com flexibilização de 

direitos, arrocho salarial e não reconhecimento do direito de greve; 

8) A lei 9.061 e o Decreto nº 2490/98 prevêem a adoção do contrato por prazo determinado;  

9) A Lei 9061 e o Decreto 2490/98 regulamentaram também o chamado Banco de Horas;  

10) A MP 1.726/98 regulou a suspensão temporária do contrato de trabalho;  

11) A MP 1.726/98 estabeleceu também a regulamentação da jornada parcial (com redução 
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 proprorcional de salários e benefícios);  

12) A MP 1.727/98 promoveu ainda o aumento do período de quatro meses para um ano do 

prazo para a compensação de jornada extra através do banco de horas;  

13) Proposta de Emenda Constitucional nº 623/98 de alteração do arcabouço institucional 

das relações de trabalho;  

14) A Lei 8.959/00 regulou a instituição das Comissões de Conciliação Prévia – CCP;  

Baseado no DIAP – Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, Lesbaupin e 

Mineiro (2002, p. 25) relacionam uma série de precedentes no âmbito do Tribunal Superior do 

Trabalho – TST, que foram cancelados e que, conforme o autor, seguem o clima de liberalização 

trabalhista atual:  

1) Precedente nº 19 – cursos e reuniões obrigatórias: assegurava que o tempo gasto em 

cursos e reuniões obrigatórios, fora de horário normal, fossem remunerados como hora-extra;  

2) Precedente nº 30 – empregado acidentado, garantia no emprego: não há mais cláusula 

que assegure ao empregado vítima de acidente de trabalho os 180 dias de estabilidade no 

emprego;  

3) Precedente nº 35 – mão-de-obra locada: exclusão do precedente que proíbe a 

contratação de mão-de-obra locada, ressalvando os casos previstos em lei;  

4) Precedente nº 43 – horas-extras, adicional: cai a cláusula que assegurava o pagamento 

das horas-extras com o adicional de 100% sobre a hora normal;  

5) Precedente nº 51 – comissões internas de prevenção de acidentes (CIPAS), suplentes, 

garantia de emprego: exclusão de precedente que concedia garantia de emprego aos suplentes 

das CIPAS, disposta no artigo 165, da CLT;  

6) Precedente nº 76 – aviso prévio de 60 dias, queda da cláusula que concedia aviso de 60 

dias aos empregados dispensados sem justa causa. 

Desde que foi promulgada, inúmeros artigos da Constituição brasileira, notadamente os que 

mais de perto tocam fundo a vida da maioria da população, continuam sem a regulamentação 

desejada, vários outros foram desmontados para adaptar-se à liberalização, enquanto outros 

foram simplesmente menosprezados. Exemplo maior é a regra enunciativa do instituto do 

Mandado de Injunção, do artigo 5º, LXXI, ou mesmo, a norma que institui a função social da 

propriedade, também do artigo 5º, inciso XXII. Resultado de toda essa parafernália é uma gama 

de conquistas sociais limitadas ou suprimidas, desrespeito aos chamados direitos e garantias 

fundamentais, a não ser aqueles mais diretamente ligados ao individualismo burguês. 

O exemplo dos sem-terras é significativo. Apesar de seu grito pela vida, o que prevalece é o 

direito quase absoluto da propriedade privada latifundiária. Nas desapropriações para efeito de 

reforma agrária, nem mesmo o limitado dispositivo constitucional burguês que prevê a chamada 
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 “função social da propriedade” é respeitado. O que prevalece é a violência desenfreada dos 

proprietários de terras, dos latifundiários, a expansão do capital nacional e internacional no 

campo por meio do agronegócio, além da profunda morosidade do Poder Judiciário, inoperante 

diante da força e do poder do capital. O Estado, claramente defensor do status quo, e a 

sociedade, marcadamente desigual, transformaram a Constituição de 1988 numa autêntica “folha 

de papel”. 

Essa questão faz com que se evoque uma passagem da obra de Pasukanis, A Teoria Geral 

do Direito e o Marxismo, que exprime bem as dificuldades de implementação de conceitos vagos 

como função social da propriedade, direitos sociais, publicização do direito etc., numa sociedade 

marcada pelo lucro e pela exploração do homem pelo homem. Em sua crítica a Leon Duguit, 

constitucionalista e administrativista francês, ressalta Pasukanis: 

 
A explicação de Duguit, segundo a qual o proprietário não deve ser protegido senão quando cumpra 
as suas obrigações sociais, não possui nenhuma significação quando posta nestes termos gerais. 
No Estado burguês é uma hipocrisia, no Estado proletário é uma dissimulação dos fatos. Pois se o 
Estado proletário pudesse deixar que cada proprietário, diretamente, cumprisse sua função social, 
ele o faria privando dos proprietários o direito de dispor de sua propriedade. Porém, se, 
economicamente, ele é incapaz disso, ele tem de proteger o interesse privado enquanto tal e fixar-
lhe, apenas, os limites. (...) Os aspectos anti-sociais da propriedade só podem ser paralisados de 
fato, ou seja, pelo desenvolvimento da economia planificada socialista em detrimento da economia 
de mercado. Mas nenhuma espécie de fórmula, mesmo se for extraída das obras dos juristas os 
mais progressistas da Europa Ocidental, pode tornar socialmente úteis os contratos firmados sob a 
égide do nosso Código Civil e transformar cada proprietário em uma pessoa exercente de uma 
função social. Uma tal supressão verbal da economia privada e do direito privado só pode 
obscurecer a perspectiva de sua supressão real (1989, p. 70-71).   
 
Mas os problemas não pararam nos governos claramente neoliberais da década de 1990. A 

eleição de Luiz Inácio Lula da Silva e a formação de um governo do Partido dos Trabalhadores 

despertaram nos trabalhadores e demais explorados ilusões sobre a possibilidade de reforma 

democrática do Estado e de realização de reformas sociais e econômicas, que beneficiassem os 

trabalhadores e ampliassem seus direitos e conquistas. O PT nasceu das lutas operárias do final 

da década de 1970 e começos de 1980, na região do ABC Paulista, que influenciaram diversas 

greves e lutas sociais no país contra o avanço da crise econômica e seus efeitos na vida e nas 

condições de trabalho. Nesse mesmo período nasciam a Central Única dos Trabalhadores 

(CUT), impulsionada pelo PT, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e 

reorganizava-se a União Nacional dos Estudantes (UNE). Na década de 1980, a CUT teve um 

papel fundamental na centralização nacional das lutas e greves pelo país.  

Na década de 1990, aprofundou-se a adaptação do PT às disputas eleitorais e à máquina 

de Estado burguês. A CUT passou também por um processo de burocratização, assumindo a 

perspectiva do “sindicalismo propositivo e de resultados”, praticado pela socialdemocracia 

internacional. Em 2002, Lula e o PT assinaram a famosa “Carta ao Povo Brasileiro”, em que 
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 assumem claramente uma diretriz de proteção dos capitais nacional e internacional, de 

manutenção dos acordos e contratos assumidos pelos governos neoliberais da década de 1990 

e de patrocínio da expansão do agronegócio, além da aplicação das políticas econômicas de 

superávit fiscal e pagamento dos juros e amortizações da dívida pública com o sistema 

financeiro. A burguesia não tinha mais qualquer motivo para obstaculizar a chegada de Lula e do 

PT ao governo federal, ao Estado burguês. Estava definitivamente conformado o futuro do PT.  

A aprovação da Reforma da Previdência (Emenda Constitucional nº 41/2003 e Emenda 

Constitucional nº 47/2005), da Reforma Sindical, o superávit fiscal, o pagamento de juros e 

amortizações da dívida, a criação da Força Nacional de Segurança para atuar na repressão às 

greves, endividamento da população, avanço do agronegócio, aprofundamento da 

mercantilização e privatização da educação com incentivo ao sistema privado de ensino, 

privatizações de bancos federalizados, estradas, portos e aeroportos, expulsão de camponeses e 

indígenas de suas terras são, entre tantos, alguns elementos que indicam claramente o 

compromisso dos governos do PT com o capital nacional e internacional, em oposição aos reais 

interesses do conjunto dos explorados.68  

Mais recentemente, foram encaminhadas ao Congresso Nacional pelo governo Dilma 

Rousseff as Medidas Provisórias 664 e 665/2014, restringindo o acesso dos trabalhadores e 

demais explorados a direitos sociais como pensão por morte, abono salarial, auxílio-doença e 

seguro desemprego. O forte ajuste fiscal do segundo mandato de Dilma Rousseff, em 

contradição com o seu discurso na campanha de reeleição, desencadeou um profundo 

inconformismo nos trabalhadores. Ao mesmo tempo, os setores de direita e extrema-direita se 

movimentaram, com o apoio de parcelas da classe média e do grande capital no sentido de por 

fim ao governo de Dilma, apoiando-se sistematicamente nas denúncias de corrupção e nas 

investigações da operação Lava-jato, dirigida pelo atual Ministro da Justiça de Bolsonaro e ex-

juiz, Sergio Moro. 

O processo de Impeachment aberto pelo Congresso Nacional culminou com a retirada de 

Dilma da Presidência da República e a sua substituição por Michel Temer (MDB). O governo 

Temer conseguiu aprovar no Congresso a Lei de Terceirização, Lei nº 13.469, de 31 de março 

de 2017, que estende a terceirização das atividades-meio às atividades-fim. Seguindo a 

tendência de flexibilização dos direitos trabalhistas, o Supremo Tribunal Federal, em agosto de 

2018, sacramentou o debate sobre a terceirização no Brasil, considerando constitucional a 

terceirização em todas as atividades empresariais no país. Em seguida, Temer consegue aprovar 

a Reforma Trabalhista, a Lei 13.467/2017, que flexibiliza direitos trabalhistas, constituindo em 

conjunto o maior ataque aos direitos dos trabalhadores desde a existência da Consolidação das 

                                                        
68  Quanto aos governos do PT, ver: Secco (2011); Sampaio (2009); Maringoni e Medeiros (2017). 



 

 
 

 

147 

 Leis do Trabalho (CLT). O governo Temer só não conseguiu aprovar uma Reforma da 

Previdência porque os trabalhadores se mobilizaram nas ruas do país e impuseram, 

momentaneamente, uma derrota ao governo, que teve de recuar e deixar o encargo de aprová-la 

ao novo presidente. 

O governo de Jair Bolsonaro, eleito em 2018, demonstrou em poucos meses que está 

disposto a elevar os ataques neoliberais ao último nível. Está em curso o desmonte dos serviços 

públicos, os cortes de verbas para setores sociais como educação, saúde, moradia, assistência 

social. Encaminhou uma Reforma da Previdência ao Congresso Nacional, a Proposta de 

Emenda à Constitucional 006/2019, que estabelece uma idade mínima para o trabalhador ter 

acesso à aposentadoria e aumenta o tempo de contribuição, impondo o maior ataque aos direitos 

sociais na história dos movimentos sociais brasileiros.   

Como se observa, a questão jurídica é apenas uma parte da realidade social, política e 

econômica do País. Não há como se entender todos os retrocessos nos últimos anos na seara 

do Direito, sem se atentar para as condições políticas e econômicas mundiais. Isso pelo fato de 

que essas transformações no marco da economia e da política mundial têm reflexo direto nas 

reformas legais e constitucionais em vários países, inclusive no Brasil. 

       
4.3.2. Desmobilização da crítica ou postulação de uma nova crítica?69 

 
As críticas dos teóricos neoliberais, como Friedman e Hayek, aos modelos de Estado e de 

direito do pós-Guerra, marcados pela economia keynesiana, desde cedo, foram agressivas e 

constantes. Os setores da economia de mercado mais ortodoxos não se acostumaram com 

rapidez à realidade criada pelo capitalismo monopolista, tais como o advento de empresas 

públicas e sociedades de economia mista, sob regência do poder público, as intervenções no 

domínio econômico, a regulação de aspectos das economias nacionais, exploração de setores 

estratégicos pelo Estado, enfim a previsão e garantia de direitos sociais e trabalhistas. Para os 

teóricos neoliberais, tanto o coletivismo socialista quanto o intervencionismo estatal só poderiam 

levar ao caminho da servidão.  

Mesmo diante de todas as críticas ao liberalismo clássico, particularmente pela análise 

marxista da sociedade capitalista, desde o século XIX e as profundas crises econômicas do 

capitalismo, as posições liberais clássicas se impuseram até praticamente a explosão da 

Primeira Guerra Mundial. É verdade que desde o final do século XIX, o aprofundamento das 

                                                        
69      Sobre a crítica marxista do direito, ler Pasukanis (1989), Stucka (1988, 2009), Edelman (1976), Miaille (1994), 
Stoyanovitch (1981), Cerroni (1975; 1976), Poulantzas (1978), Sarotte (1969), Naves (2000a, 200b), Arruda Jr. 
(2001), Campos (1990), Moreira (1978), Guastini (1980). Para outras análises críticas, não necessariamente 
vinculadas ao campo marxista, podem citar: Marques Neto (1982), Sousa Jr. (1984), Arruda Jr. (1989, 1993, 1997, 
2001), Wolkmer (2001), Aguiar (1980, 1982, 1988), Azevedo (1989, 1998), Coelho (1983, 1986), Faria (1984), 
Portanova (1992), Rocha (1995). 



 

 
 

 

148 

 crises capitalistas e a passagem do capitalismo liberal-concorrencial ao capitalismo 

monopolista reclamavam cada vez mais o intervencionismo estatal. 

A origem do pensamento de Keynes está indissoluvelmente ligado ao contexto histórico, no 

qual a ordem do capital vivenciou uma de suas crises econômico-sociais, agora com reflexos 

claramente mundiais, cujos momentos mais expressivos foram a ameaça e realização de duas 

guerras mundiais, que arrasaram vidas humanas e países, a quebra da Bolsa de Nova York, em 

1929, a ascensão Fo fascismo em alguns países. As críticas parciais do keynesianismo ao 

liberalismo clássico e a proposição de medidas econômicas intervencionistas tinha claramente 

como objetivo a retomada do processo de acumulação de capitais.  

Esgotado o modelo keynesiano, que justificava o acolhimento da teoria da regulação social 

do mercado capitalista, iniciou-se a retomada das críticas neoliberais sob a falência dos 

mecanismos keynesianos, surgindo a partir daí oposições cada vez mais intensas à forma como 

a liberdade de contratação e de movimentação das forças sociais foram reguladas. Mas não só 

as teses de Keynes eram contestadas. Ao lado da crítica à política dominante até aquele 

momento, investia-se radicalmente contra as ideias marxistas, ou o que identificavam como 

marxistas.  

Neste sentido, Marx foi tão criticado quanto o próprio Keynes, mas por razões diferentes. 

Marx foi o grande crítico do capitalismo e, também, revolucionário. Era uma questão de 

sobrevivência de uma tendência ortodoxa do capitalismo, que mais cedo ou mais tarde, segundo 

os próprios defensores da liberalização, iria se revitalizar e conquistar a sua posição de 

dominância frente aos mecanismos de regulação social e contra o reconhecimento de direitos 

sociais mínimos no âmbito jurídico-político. 

Enquanto o capitalismo conseguiu se manter com certa estabilidade econômica, o que 

aconteceu nas décadas de 1950 e 1960, principalmente na Europa e Estados Unidos, as 

tendências de liberalização se mantiveram às sombras da discussão teórica e da práxis 

governamental. Somente depois das primeiras turbulências desencadeadas pela crise dos anos 

1970, combinadas com a recessão e o endividamento interno e externo, é que as teses de Milton 

Friedman e Friedrich Hayek se impuseram com todo o ardor, ganhando aplausos entre os 

principais intelectuais da direita e, pasmem, de esquerda na Europa e na América. De fato, 

levou-se a frente uma campanha de desmoralização de outras correntes teóricas que não 

comungavam com o dogma da liberalização econômica dos neoliberais, principalmente os 

marxistas.  

No campo do debate jurídico, as repercussões do neoliberalismo fincaram raízes profundas, 

de modo que alguns autores se propuseram elaborar livros, resenhas e artigos tentando 

identificar as principais transformações efetuadas na órbita jurídica pelas ideias e práticas 
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 neoliberais. Nesse contexto de revitalização de uma concepção liberal ortodoxa, 

manifestamente contrária à regulação da economia e aos direitos sociais amparados pelas 

legislações dos países, ocorreu um certo recrudescimento das teorias críticas do direito.  

Com as novas mudanças ocorridas no contexto das relações internacionais e a imposição 

nos níveis acadêmico e governamental da tese liberalizante, não havia campo propício para a 

expressão de vertentes de cunho histórico-social e críticas dos mecanismos da economia de 

mercado e seus reflexos sobre a ordem jurídica. Algumas correntes influentes como a do Direito 

Alternativo e outras posições manifestamente críticas dos modelos de pensamento jurídico 

dominante se recolheram, de modo que não houve um desenvolvimento satisfatório de suas 

teses principais. O retrocesso se verificou no plano teórico e da práxis social dos intelectuais e 

demais pessoas envolvidas com a construção de uma opção teórica crítica ao direito dominante. 

Esses movimentos sentiram o peso de intensa pressão no âmbito institucional, não conseguindo 

reforçar-se para o debate teórico. 

Entretanto, o colapso da tendência e das ideias neoliberais no contexto mundial e os 

retrocessos impostos às conquistas e direitos dos trabalhadores criam as condições para a 

retomada de uma nova e inédita discussão em torno de uma concepção crítica do direito e das 

relações sociais em que se embasa. Dessa vez, as discussões terão necessariamente que fazer 

um ajuste de contas com o passado, procurando reencontrar-se com a profunda e entusiasmante 

contribuição de Karl Marx, ainda mais porque as condições de existência do marxismo não se 

extinguiram, senão se incrementaram profundamente. A exploração do homem pelo homem, o 

aumento da miséria, da fome e as crises que abatem o Estado e os governos em todos os 

continentes e países são a base dessa polêmica que se renova com a crítica social do 

neoliberalismo e do pensamento dominante em todo o mundo, como expressão nítida da crise do 

capital.  
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 CONCLUSÕES 

 

Da análise do tema proposto, podem-se inferir algumas considerações finais, mas deixando 

claro que o presente trabalho nada mais é do que uma tentativa embrionária de compreensão 

dos elementos mais gerais do pensamento socioeconômico em suas relações com o direito na 

sociedade capitalista. Nesse sentido, destacam-se algumas conclusões fundamentais, 

particularmente, aos que pretendem aprofundar a questão investigada. 

Procurou-se delimitar o objeto deste trabalho, qual seja, a relação das principais vertentes 

do pensamento econômico-social e o direito, como ordem jurídica e como campo de análise 

social. Realçou-se a importância atual da temática não só para os estudiosos da economia e da 

política, mas, particularmente, para os juristas que desejam entender as mutações pelas quais 

tem passado o direito. Evidenciou-se, com clareza, que um dos nossos objetivos seria estudar as 

teorias elaboradas pelos estudiosos sobre a relação entre direito e economia, porém a partir de 

um olhar crítico e voltado para a realidade social, na tentativa de esboçar uma crítica às 

concepções reinantes de direito, que procuram construir uma análise obscurecendo a simbiose 

entre os fenômenos jurídicos e as relações sociais dominantes. 

A realidade estudada, qualquer que seja ela (no nosso caso o direito burguês) deve ser 

relacionada pelo pesquisador com a totalidade social, de modo que o objeto de estudo adquira 

historicidade e significação. O método de análise do presente trabalho é a concepção dialética 

materialista, que observa as coisas em seu movimento e transformação e procura dar coerência 

e conexão ao objeto com a realidade social, econômica e política. Trata-se de verificar o 

pensamento e a ciência na sociedade burguesa, na qual vivemos, e a função do investigador 

como homem crítico e comprometido com as transformações sociais, tendo como horizonte a 

emancipação social plena dos trabalhadores frente ao processo de exploração existente. 

Três perspectivas das ciências sociais foram analisadas, para possibilitar o entendimento 

das relações entre direito e economia: o liberalismo, o marxismo e o keynesianismo. O 

liberalismo clássico do século XIX manteve uma certa hegemonia no pensamento e na prática 

social, política e econômica durante aquele período e até aproximadamente a irrupção da 

Primeira Guerra Mundial. Mas as primeiras medidas de intervenção do Estado e de governos na 

economia e nas relações entre capital e trabalho se tornaram patentes na segunda metade do 

século XIX e, mais claramente, nas décadas que antecedem a crise de 1929 e a Segunda 

Guerra Mundial. 

As mazelas sociais e econômicas do capitalismo começaram a ser denunciadas pelo 

movimento operário e socialista organizado, mediante a defesa de reivindicações trabalhistas e 

sociais sobre as condições de trabalho e de vida, como a redução da jornada de trabalho, o 
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 direito de associação e de greve, restrições à exploração do trabalho infantil e de mulheres, 

entre outras. O marxismo ou socialismo científico deu expressão teórico-prática ao 

inconformismo da classe operária e das massas assalariadas, analisando a estrutura, a 

dinâmica, as contradições e as condições de superação da sociedade capitalista. Marx e Engels, 

por suas ideias e por sua intervenção nos movimentos sociais, fundiram a teoria científica sobre 

o capitalismo à luta socialista pela sua superação, por intermédio da luta de classes do 

proletariado e demais explorados. 

Em se tratando da crise do liberalismo clássico, é preciso notar que essa corrente de 

pensamento defendia uma concepção de Estado como estrito guardião da ordem e do 

desenvolvimento normal das relações sociais, políticas e econômicas, o que significa, em última 

instância, a defesa de um “Estado mínimo”, não interventor nas relações econômicas entre 

capital e trabalho, a não ser para preservar a propriedade privada e a exploração da força de 

trabalho. Tratava-se de fazer prevalecer os princípios da livre iniciativa, da concorrência entre 

capitalistas individuais, da liberdade de negociar e de trabalho, cujas relações se manifestavam 

através da figura jurídica do contrato. 

Ocorre que as crises cíclicas do capitalismo logo demonstraram que o sistema econômico 

não era tão estável como se pensava, nem possuía, de fato, um mecanismo auto-regulatório, 

capaz de frear os crônicos efeitos das crises econômicas de forma automática e definitiva. A 

miséria, a fome, as jornadas de trabalho aviltantes, o emprego de mão de obra feminina e de 

crianças, enfim a vida em habitações e condições sociais desumanas concorreram para o 

aprofundamento das críticas e das manifestações e movimentos de reivindicação de direitos e de 

reconhecimento, sob intensa pressão da luta de classes, de certas conquistas sociais pelo 

Estado burguês. Ainda mais, o capitalismo passava por transformações a demonstrar que o 

princípio da livre concorrência de produtores individuais era cada vez mais maculado pela 

tendência crescente de acumulação e concentração de capitais em número cada vez menor de 

capitalistas e monopólios, os grandes conglomerados econômicos. 

O aprofundamento da crise mundial do capitalismo, a eclosão de duas Guerras Mundiais, o 

avanço do fascismo, enfim, o crescente questionamento do liberalismo clássico e do papel do 

Estado, na visão daquela corrente dominante, levaram a intervenções cada vez maiores do 

Estado e dos governos nas atividades econômico-sociais, a criação de empresas estatais para 

explorar por conta própria atividades econômicas estratégicas, a expansão da indústria bélica e 

do papel do Estado como “comprador” de mercadorias, enfim, criaram-se as condições para o 

advento daquilo que ficou conhecido como Estado de Bem-Estar ou Welfare State. Essas 

mudanças se refletiram no campo legal e constitucional, com a instituição de normas econômicas 

e sociais de intervenção do Estado no processo econômico e nas relações entre capital e 
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 trabalho. 

O que se convencionou chamar de Estado de Bem-Estar nada mais era que o Estado 

burguês sob determinadas condições históricas de crise monumental do capitalismo e de 

instabilidade política e social. A ampla destruição de forças produtivas durante a Primeira e 

Segunda Guerra Mundial abriram perspectivas de crescimento econômico, particularmente com 

a reconstrução da Europa para os capitais. Não há, para o marxismo revolucionário, qualquer 

mudança na essência do Estado e do direito sob o Estado de Bem-Estar. Eles continuam, na sua 

totalidade, concorrendo para a estruturação, organização e sedimentação das relações de 

produção capitalistas e a exploração do trabalho pelo capital. Em nenhum momento, as bases do 

capitalismo são colocadas em questão pelos adeptos do Estado de Bem-Estar. O fato de o 

Estado, sob determinadas condições históricas, reconhecer e agregar ao ordenamento jurídico 

burguês os chamados direitos trabalhistas e sociais não significa que é possível a humanização 

do capitalismo ou sua conversão em socialismo, via aprofundamento da “democracia burguesa”. 

O direito é um fenômeno social complexo que, em última análise, sedimenta, sacraliza e dá 

segurança às relações de dominação existentes na sociedade capitalista. O direito 

institucionaliza as novas necessidades do capital e todo o aparato jurídico de organização da 

sociedade para permitir a continuidade da exploração do homem pelo homem, ainda que possa 

refletir intensamente a luta de classes.   

Nas últimas décadas, observou-se o avanço da crise do chamado Estado de Bem-Estar ou 

Estado-Providência. Mudanças nos planos político, social e econômico abriram possibilidades de 

questionamento da ação interventiva do Estado, dos compromissos assumidos pelos governos 

em termos de políticas públicas e direitos sociais, além do endividamento profundo dos países ao 

longo das décadas anteriores. Criaram-se as condições para uma crise das políticas keynesianas 

e para o fortalecimento do receituário neoliberal. Para o “novo liberalismo econômico”, trata-se de 

reverter as tendências intervencionistas do Estado dos “30 anos de ouro do capitalismo” e 

instituir um “Estado mínimo”, nos termos das teses defendidas por essa corrente de pensamento 

econômico-político. Seus principais representantes, como Milton Friedman e Friedrich Hayek 

nada mais fazem que resgatar o velho e surrado receituário liberal clássico nas condições de 

crise estrutural do capitalismo, para defender a privatização de empresas públicas, a limitação ou 

destruição de direitos e conquistas sociais e trabalhistas.  

No campo do direito, é preciso em primeiro lugar desenvolver uma concepção ao mesmo 

tempo crítica e transformadora, que não tenha qualquer outro compromisso a não ser com a 

compreensão científica do fenômeno jurídico e a vinculação dessa concepção à tarefa histórica 

de transformação da sociedade capitalista e a construção do socialismo. Não há como cumprir 

essa tarefa sem romper claramente com a ideologia jurídica burguesa e o processo de 
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 dominação do capital sobre o trabalho. A única teoria e método capazes de nos servir à crítica 

consistente do capitalismo e à ação revolucionária é o marxismo (socialismo científico), que tem 

como base o método materialista histórico-dialético. Na prática, significa não só o compromisso 

com as reivindicações históricas e vitais do proletariado e demais explorados, como a articulação 

da teoria à prática política no seio da luta de classes. 

Por fim, percebe-se nas condições de crise estrutural do capitalismo a profunda atualidade 

do pensamento de Karl Marx e Friedrich Engels, isto é, do socialismo científico, fundado pelos 

dois pensadores alemães, aprofundado pelas contribuições de diversos autores e experiências 

políticas do século XX. O marxismo se renova com o aprofundamento das contradições sociais e 

econômicas em todo o globo, e nesse marco, a defesa de conquistas sociais adquire 

transcendência quando vinculada à luta mais geral e permanente pela superação do capitalismo 

e construção do socialismo, como via para a sociedade sem classes, o comunismo.  
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