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RESUMO 

 

SPEZAMIGLIO, S. S. Neoconstitucionalismo como ideologia. 2016. 147 f. Dissertação 

(Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2016. 

 

Investiga se o neoconstitucionalismo, teoria jurídica advinda do constitucionalismo do pós 

segunda guerra, cujo marco filosófico é o pós positivismo, enquadra-se no conceito restrito de 

ideologia, desde a perspectiva de Karl Marx e Gyorgy Lukács. Para tanto, parte do 

entendimento da categoria ideologia sob um prisma ontológico, ou seja, a ideologia estará 

alicerçada na realidade material da sociedade, logo as inversões ideológicas, necessariamente 

corresponderão as inversões materiais da sociedade, como ocorre no capitalismo. Neste sentido, 

a pesquisa pretende primeiramente expor e analisar o conceito de ideologia trazido por Karl 

Marx e Gyorgy Lukács. Em um segundo momento, buscará a análise dos aspectos doutrinários 

referentes ao neoconstitucionalismo, desde o sentido de seu marco histórico e teórico, mas 

também ressaltando os paradigmas filosóficos e políticos. Finalmente, propõe-se a analisar o 

neoconstitucionalismo enquanto ideologia, desde a análise ontológica do direito. 

 

Palavras-chave: Neoconstitucionalismo. Ideologia. Teoria ontológica do direito.





 

ABSTRACT 

 

SPEZAMIGLIO, S. S. Neoconstitutionalism as ideology. 2016. 147 f. Dissertação (Mestrado 

em Direito) – Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2016. 

 

Investigates if Neoconstitutionalism, the legal theory originated from Post Second World War 

Constitutionalism whose philosophical framework is the post positivism, falls within the 

restricted concept of ideology from the perspective of Karl Marx and Gyorgy Lukacs. The 

perspective of analysis parts from the understanding of ideology in an ontological perspective, 

therefore considering it as rooted in material reality of society, as consequence of what 

ideological inversions will be interpreted as necessarily corresponding to material inversions in 

society, in the way it occurs in capitalism. In this sense, the research aims first to expose and 

analyze the concept of ideology brought by Karl Marx and Gyorgy Lukacs. The second effort 

will be directed to the analysis of doctrinal aspects of Neoconstitutionalism mainly in its 

historical and theoretical framework, but also emphasizing its philosophical and political 

paradigms. Finally, the ontological critic of law will be employed to analyze 

Neoconstitutionalism as ideology. 

 

Keywords: Neoconstitutionalism. Ideology. Ontological law theory. 
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INTRODUÇÃO 

 

O neoconstitucionalismo, objeto de estudo da presente pesquisa, trata da indicação de 

teorias cognitivas e doutrinas normativas relativas ao direito constitucionalizado, típico da 

forma de Estado constitucional do pós segunda guerra mundial (BARBERIS, 2006, p. 19).  

Relaciona-se com um conjunto de processos que resultaram na concepção hoje hegemônica da 

forma jurídica, sendo consequência da crítica a um modelo constitucional relacionado ao 

positivismo jurídico e cercado de contradições e ineficiências em termos democráticos. Tratar-

se-ia de um modelo que visa romper com o formalismo jurídico, objetivando garantir a 

legitimidade e a justiça. 

Seus defensores colocam que a doutrina seria constituída por uma série de autores, 

concepções e perspectivas, de modo que seria inviável esboçar uma teoria única, ainda assim, 

seria possível indicar seus fundamentos, quais sejam: o posicionamento essencial dos princípios 

(fundamento normativo) e a sua aplicação por meio da ponderação do julgador, contrariando a 

noção de subsunção (fundamento metodológico); destaque pra a justiça particular do caso 

concreto, abandonando a ideia de justiça geral (fundamento axiológico); ruptura com a noção 

clássica de divisão dos três poderes do Estado, com maior participação do poder judiciário no 

que se refere a efetivação dos preceitos constitucionais (fundamento organizacional) (AVILA, 

2009, p. 1-3). 

O marco filosófico seria o pós positivismo, em uma tentativa de superação do 

positivismo jurídico. Este, com suas premissas ditas científicas, visou separar moral e direito, 

tentando formular um método de racionalidade teórica, que resultou no afastamento entre 

validade e legitimidade da decisão tomada nos diversos níveis estatais (STRECK, 2013, p. 16-

17). A ruptura histórica com o jusnaturalismo e a falência política do positivismo teriam dado 

abertura para que surgisse uma teoria da interpretação e aplicação do ordenamento jurídico 

inspirada na justiça, em que os princípios teriam força de norma e os direitos fundamentais 

seriam fundamento da dignidade humana (BARROSO, 2009, p. 327-340). O novo 

constitucionalismo do pós guerra visava, assim conciliar direito e moral através da maior 

participação do poder judiciário na garantia da efetivação democrática. Aposta-se na 

imparcialidade do julgador para decidir o que é justo e legítimo.  

O neoconstitucionalismo, então parece dar abertura ao fenômeno do ativismo jurídico e 

da judicialização da política, que passa a ser realidade do cenário prático jurídico 

contemporâneo. É possível afirmar que se trata de uma forma específica de tratar os conflitos 

sociais, em termos jurídicos, com efeitos contraditórios no que se refere a clássica divisão de 
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poderes da teoria política liberal, apoiando-se, supostamente na efetivação da constituição. 

Justificando-se enquanto intervenção sobre os temas políticos e suas práticas, visando a 

realização do justo para a sociedade como um todo. 

Sobre tal fenômeno os teóricos defensores da teoria em questão argumentam que existe 

uma idealização do constitucionalismo do século XIX, com poderes limitados pela separação 

de poderes e pela declaração de direitos individuais. De modo que, seria evidentemente ilusória 

a capacidade de tal modelo gerar uma dinâmica realmente democrática de representação 

popular, sempre considerando o juiz como mero agente civilizador. A cultura jurídica teria 

perpassado por transformações que resultaram em inovações necessárias nos métodos de 

trabalho e na estimativa dos impactos das decisões judiciais, graças a situação de crise e 

complexidade da situação democrática contemporânea (KOERNER, 2013). 

Portanto, é fato que o neoconstitucionalismo pretendeu superar a concepção tradicional 

positivista do direito para ver nela inserida um ideal de justiça capaz de orientar o processo 

social rumo à emancipação, por via institucional. O que se põe em questão, na presente 

pesquisa, é se, como e em que medida tal doutrina jurídica alcança romper com os pressupostos 

que tornam atual a análise de cunho materialista.  

A imprecisão que se observa, a partir da perspectiva do materialismo histórico dialético, 

é se a democratização da sociedade, a partir do paradigma do direito, como defendida pela 

doutrina pós positivista, é fundamento suficiente para alcançar uma sociedade justa. Pretende-

se explicitar, desta forma, os limites do potencial emancipatório entendido sob a matriz 

neoconstitucionalista, desde a perspectiva materialista. Nesta lógica, o questionamento sobre 

ser o neoconstitucionalismo “uma expressão das relações que fazem de uma classe a classe 

dominante” (MARX; ENGELS, 2007, p. 47), ou seja, ideologia de dominação capitalista, 

impõe-se. 

Em vista disso, o objetivo geral da presente pesquisa é investigar se o 

neoconstitucionalismo, doutrina jurídica advinda do constitucionalismo do pós segunda guerra, 

cujo marco filosófico é o pós positivismo, enquadra-se no conceito de ideologia, em seu sentido 

restrito, desde a perspectiva ontológica de Karl Marx e Gyorgy Lukács. Os objetivos 

específicos, por conseguinte, são: a) Analisar o conceito da categoria ideologia, sob a 

perspectiva ontológica de Karl Marx e Gyorgy Lukács; b) Analisar os aspectos doutrinários 

referentes ao neoconstitucionalismo, desde seu marco histórico, filosófico e teórico; c) Analisar 

o neoconstitucionalismo como ideologia. 

Acerca do método, para que os objetivos da presente pesquisa sejam concretizados, 

haverá uma orientação para interpretar a realidade enquanto produto de sua materialidade 
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histórica, construída a partir das interações dinâmicas entre as contradições, advindas das 

inversões materiais do modo de produção capitalista, em que a luta de classes há de qualificar 

o momento presente e o potencial para a transformação da sociedade pela práxis social, 

negando, necessariamente o capitalismo.  

É preciso centralizar, para tanto, a noção de dialética que, como determina Kosik (2002, 

p. 250), trata do homem e o seu lugar no universo, ou em outras palavras:  trata da totalidade 

do mundo revelada pelo homem na história, perpassando pelo homem que existe na totalidade 

do mundo. É, dessa forma, sob a perspectiva da razão dialética que se pretende buscar respostas 

para o problema proposto. 

Nestes termos, define-se a razão dialética como aquela que não existe fora da realidade 

e tampouco concebe a realidade fora de si mesma. Ela existe somente enquanto realiza a própria 

razoabilidade e para tanto, parte dos fenômenos para a essência, da parte para o todo e concebe 

o progresso do conhecimento como processo dialético da totalização, que inclui a eventualidade 

da revisão de princípios fundamentais. Trata-se de um processo racional que consiste na 

negatividade que situa historicamente os graus de conhecimento já atingidos e a realização da 

liberdade humana. Não confunde o relativo com o absoluto, mas compreende e realiza a 

dialética do relativo e absoluto no processo histórico (KOSIK, 2002, p. 109). 

No mesmo sentido, a ideia de práxis permanece como conceito essencial para a análise 

aqui proposta, pois é na práxis e baseado na práxis que o homem pode ultrapassar a clausura da 

animalidade e da natureza inorgânica e estabelece sua relação com o mundo como totalidade, 

assim, ultrapassa sua própria finitude. O homem não está emparedado na subjetividade da raça, 

da sociabilidade e dos projetos subjetivos nos quais, de diversas maneiras, sempre definiu a si 

mesmo; mas, com a sua existência, que é a práxis. Logo, o homem possui a capacidade de 

superar a própria subjetividade e conhecer as coisas como realmente são (KOSIK, 2002, p. 227; 

p. 249-250).  

A noção da práxis social há de se comunicar diretamente com o trabalho como questão 

central da ontologia do ser social. É justamente a partir de tal problemática que Karl Marx e 

Gyorgy Lukács possuem profunda afinidade teórica. O próprio Lukács (2012, p. 27) assegura 

que é Marx que instaura uma compreensão do mundo fundamentada na historicidade e na 

sociabilidade, centralizando o ser social historicamente determinado. Contudo, será através das 

pesquisas do autor húngaro que a problemática da ontologia, como aspecto basilar da obra 

marxiana, há de se destacar (COSTA, 2007, p. 38). Assim, tanto em Marx quanto em Lukács, 

é colocado que o trabalho dá espaço a uma dupla transformação, em que por um lado o próprio 

ser humano é transformado por seu trabalho, por outro ele atua sobre a natureza exterior e 
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modifica sua realidade exterior e sua própria natureza, desenvolvendo as potências nela latentes 

(LUKÁCS, 2012, p. 285-286).  

A consciência do homem origina-se no trabalho, para o trabalho e mediante o trabalho, 

e intervém em sua atividade de auto reprodução. Pelo papel ativo da consciência é que o homem 

caracteriza-se como um ser que inicialmente, por meio do trabalho, encontra respostas para suas 

necessidades. Tal fato determina que, através de ações teleológicas, ou seja, ações que visem 

suscitar em outros homens posicionamentos sociais específicos e semelhantes, exista a 

complexificação da realidade social (COSTA, 2007, p. 104-105). 

Em síntese: o trabalho é o modelo de toda práxis social, na qual sempre se realizam 

pores teleológicos, em última análise de ordem material. As formas de objetividade do ser social 

se desenvolvem à medida que a práxis social surge e se explicita a partir do ser natural, de modo 

a tornar-se cada vez mais claramente sociais. Isso significa que, na sociedade, a relação entre 

organismo e meio ambiente é enriquecida e transformada, pela interposição da consciência, que 

recebe a função de tornar as reações imediatas provocadas pelo estímulo, mais efetivas 

(LUKÁCS, 2013, p. 47; p. 403; 2012, p. 287). 

Tanto na teoria de Marx quanto na de Lukács é indissociável o momento ideal e a ação 

na práxis social, necessariamente, portanto, o ser social é produto da atividade humana. Logo, 

a origem e reprodução do ser social, em suas diferentes épocas históricas, não se realizariam 

sem a mediação constante da atividade do homem, por meio de pores teleológicos, inicialmente 

na natureza e depois na materialidade social. É neste sentido, que a ideologia, enquanto noção 

de tomada de consciência para administração dos conflitos sociais, coloca-se como categoria 

central de análise. O núcleo de tal conceituação está no Prefácio de 1859 de Marx, inclusive, 

citado por Lukács (2013, p. 471) ao definir ideologia em seus termos. A ideologia surge das 

necessidades impostas pela socialização crescente do ser social, correspondendo a um 

condicionamento social concreto, qual seja a necessidade e a universalidade de algumas visões 

para dominar os conflitos, que perpassam pelas contradições entre indivíduos e pelas 

comunidades até as lutas de classes (COSTA, 2007, p. 81; p. 83; p. 104-105). 

Os produtos espirituais, sob o ponto de vista ontológico, só serão ideologia se constituir 

uma força real no quadro social, assim o critério distintivo da ideologia não é mais a falsa 

consciência, mas sua função na sociedade para combater conflitos. Nem um ponto de vista 

individualmente verdadeiro ou falso, nem uma hipótese, teoria científica, etc., constituem em 

si e por si só uma ideologia, mas podem vir a se tornar ideologia depois que tiverem se 

transformado em veículo, teórico ou prático, para enfrentar e resolver conflitos sociais. 

Portanto, primordialmente o funcionamento enquanto ideologia se encontra no fato de que um 
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estrato social vislumbra nesta ideologia o meio apropriado para enfrentar e resolver suas 

colisões sociais, de maneira que a existência social ideológica é independente do caráter moral 

dos motivos de sua aplicação (LUKÁCS, 2013, p. 465-467; p. 489). 

Ambos os autores possuem uma concepção materialista da história e concebem as 

formas ideológicas da sociedade como formas de consciência, advindas da vida material, 

através das quais os homens tomam consciência dos conflitos sociais e operacionalizam a práxis 

social. De maneira que é possível converter a subjetividade do homem em objetividade do 

mundo humano. Logo, as inversões ideológicas são consequência das inversões materiais, 

resultando na noção restrita de ideologia em Lukács, que é a mesma tratada na obra “Ideologia 

Alemã” de Marx e Engels, referindo-se a ideologia da classe dominante burguesa, utilizada para 

manutenção da ordem e contínua exploração do trabalhador (PINHO, 2013, p. 179). 

Por fim, é preciso esclarecer que a compreensão ontológica do marxismo não se 

comunica com uma visão teórica denominada por Lukács como “marxismo vulgar”, que tentou 

derivar de forma mecânica o complexo jurídico a partir da estrutura econômica, assim como 

definiu a categoria ideologia desde uma ótica gnosiológica, como sinônimo de “falsa 

consciência”, tão somente. A dominação de classe é um fenômeno complexo e multifacetado, 

que não pode ser total, mas sempre perpassa pela reprodução do complexo social capitalista, 

como afirma Lukács (2013, p. 249): “Nessa questão o marxismo vulgar não foi além da 

declaração de uma dependência niveladora, mecânica, em relação a infraestrutura econômica 

(o neokantismo e o positivismo do período revisionista representam um castigo justo por essa 

vulgarização)”. 

Sobre o plano de trabalho a pesquisa será dividida em três capítulos, com a finalidade 

de cumprir os objetivos propostos, sempre sob a perspectiva ontológica, buscando identificar o 

neoconstitucionalismo com a categoria ideologia, e, para tanto, partindo do pressuposto que 

associa a consciência como momento inseparável e fundante do trabalho. Possuindo, ainda 

como objetivo a caracterização dos elementos necessários para determinar os limites dos 

postulados da doutrina pós positivista, tornando evidente se esta é ideologia de dominação de 

classe. 

O primeiro capítulo pretende expor e analisar o conceito de ideologia de Karl Marx e 

Gyorgy Lukács. Ressalta-se que ambos os autores possuem uma concepção materialista da 

história e concebem o trabalho como problemática central do pensamento. Logo, será preciso 

evidenciar o trabalho e a noção de práxis social para relacionar a ideologia como produtos 

espirituais, através dos quais os homens se conscientizam da problemática do real e 

operacionalizam a práxis social, em meio ao palco dos conflitos sociais. Todavia, será as 
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inversões advindas da vida material que resultará nas inversões ideológicas, como ocorre no 

capitalismo, resultando no conceito restrito da categoria analisada, que há de tratar da forma de 

dominação de classe burguesa.  

Já o segundo capítulo buscará a análise dos aspectos doutrinários referentes ao 

neoconstitucionalismo, desde o sentido de seu marco histórico e teórico, mas também 

ressaltando os paradigmas filosóficos e políticos. Todavia, uma vez que tal corrente doutrinária 

está fortemente associada com o esforço de superar os paradigmas teóricos e normativos postos 

pelo jusnaturalismo e pelo positivismo jurídico, que delimitou o sentido até então dominante 

do papel do constitucionalismo na estruturação da teoria do direito, este esforço só pode ser 

realizado a partir da reconstituição histórica da evolução do constitucionalismo moderno, seus 

postulados fundamentais, e os seus principais pontos de tensão que serão abordados na tentativa 

de reestruturação empenhada pelo pensamento pós positivista. 

Finalmente, o terceiro capítulo pretenderá analisar o neoconstitucionalismo como 

ideologia. Para tanto buscará, primeiramente expor e analisar o direito na sociedade capitalista, 

ainda utilizando como referencial teórico Karl Marx e Gyorgy Lukács, para posteriormente 

compreender o caráter da forma jurídica como ideologia na sociedade de classes. Tal análise 

trata, na realidade de evidenciar o direito capitalista, assim como determina Pinho (2013, p. 99), 

enquanto instrumento de conscientização e operacionalização dos conflitos sociais, que surgem 

da vida produtiva do cotidiano, garantindo a resolução de tais conflitos e a ordenação da vida 

produtiva e da continuidade da vida econômica nos termos capitalistas.  

A partir de tais premissas buscará analisar os conceitos levantados ao longo do trabalho 

para finalmente concluir se o neoconstitucionalismo, doutrina jurídica constitucional 

hegemônica, que pretendeu superar o positivismo jurídico, determinando o julgador como 

imparcial e apto pra concretizar a justiça e a democratização da sociedade, relacionando, assim 

direito e moral, enquadra-se como ideologia de dominação capitalista, desde a perspectiva 

ontológica do marxismo. 

Finalmente, ressalta-se que a presente dissertação de mestrado não pretende se colocar 

como neutra, assim como não será qualquer produção científica ou intelectual, da maneira como 

afirmará a própria perspectiva materialista da realidade. Ante a impossibilidade da neutralidade 

científica o que se faz é uma escolha consciente, em termos objetivos, de explicitar na teoria 

constitucional vigente as contradições de seu próprio discurso como um instrumento de 

libertação social, afirmando-se por meio da desconstrução ideológica a sua conexão com os 

interesses de dominação da ordem de exploração capitalista. 
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1 A IDEOLOGIA SOB A PERSPECTIVA ONTOLÓGICA EM KARL MARX E 

GYORGY LUKÁCS 

 

1.1 Análise da categoria ideologia em Karl Marx 

 

 No prefácio de “Contribuição à Crítica da Economia Política”, em 1859, Karl Marx 

(1982, p. 25-26) declara que na produção social da própria vida os indivíduos contraem relações 

determinadas, independentemente de suas vontades. Seriam relações de produção que 

corresponderiam a uma etapa de desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. A 

totalidade dessas relações de produção formaria a estrutura econômica da sociedade, a base real 

sobre a qual se levanta uma superestrutura jurídica e política, e a qual correspondem formas 

sociais determinadas de consciência. Então, seria o modo de produção da vida material que 

condicionaria o processo geral da vida social, política e também espiritual.  

 Marx (1982, p. 25-26) afirma ainda que as forças produtivas materiais da sociedade, em 

determinada etapa de desenvolvimento, entram em contradição com as relações de produção 

existentes ou com as relações de propriedade, quando ocorreria, então, um período de revolução 

social. Ocorrendo a transformação da base econômica, necessariamente a superestrutura se 

transformaria, com maior ou menor rapidez. Considerando tais transformações, seria necessária 

a distinção entre a transformação material das condições econômicas de produção e as formas 

jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas, em resumo, as formas ideológicas pelas 

quais os homens tomam consciência desse conflito e o conduzem até o fim. Neste sentido: “[...] 

é preciso explicar esta consciência a partir das contradições da vida material, a partir dos 

conflitos existentes entre forças produtivas sociais e relações de produção.” (MARX, 1982, p. 

26). 

 Na verdade, no prefácio de 1859, Marx relata como acabou por conceber a concepção 

materialista da história, e, portanto como concluiu suas análises acerca da concepção dos 

fenômenos ideológicos da vida social, enquanto forma de consciência enraizada na vida 

material. Tal perspectiva, como já foi colocado, concebe a ideologia como forma de 

consciência, através da qual os homens se conscientizam dos problemas sociais, enraizados na 

vida material, e assim operacionalizam a sua resolução. Esta noção não concebe a categoria 

ideologia como sinônimo de falsa consciência, tão somente, trata-se de analisar a função que a 

ideologia assume na condução dos conflitos sociais, podendo ser reacionária ou revolucionária 

(PINHO, 2013, p. 32, 78, 181). 
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 Em “A ideologia alemã” Marx e Engels (2007, p. 47) determinam que há uma produção 

espiritual, um conjunto de valores que dominam a sociedade de classes, para que a ordem 

política e social seja mantida. É fato que nesta obra há uma aproximação da noção de ideologia 

com falsa consciência, mas pela análise das demais obras de Marx, parece evidente que os 

autores tratam especificamente sobre a ideologia dominante. Deve-se considerar ainda que 

embora os autores não empreguem literalmente as palavras “ideologia dos dominados”, 

também tratam de ideias revolucionárias que podem transformar a vida social.  Ademais, outros 

escritos de Marx demonstram que formas ideológicas podem se relacionar com o pensamento 

científico, como a economia política clássica ou o socialismo científico. O fato é que as 

inversões ideológicas, necessariamente corresponderão as inversões materiais da sociedade, 

como ocorre no capitalismo (PINHO, 2013, p. 180-181).  Vale as palavras de Marx e Engels 

(2007, p. 93, grifo nosso): 

 

As representações que esses indivíduos produzem são representações, seja sobre sua relação 

com a natureza, seja sobre suas relações entre si ou sobre sua própria condição natural. É 

claro que, em todos esses casos, essas representações são uma expressão consciente -real ou 

ilusória- de suas verdadeiras relações e atividades, de sua produção, de seu intercâmbio, de 

sua organização social e política. A suposição contrária só seria possível no caso de, além do 

espírito dos indivíduos reais e materialmente condicionados, pressupor-se ainda um espírito 

à parte. Se a expressão consciente das relações efetivas desses indivíduos é ilusória, se 

em suas representações põem a sua realidade de cabeça para baixo, isto é consequência 

de seu modo limitado de atividade material e das suas relações sociais limitadas que daí 

derivam. 

 

 O materialismo histórico é uma teoria social que possui em seu núcleo a dialética, mas, 

não aos termos de Hegel, ou seja de forma abstrata e reflexiva.  Nas palavras de Marx e Engels 

(2007, p. 94): “Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a 

consciência”. Portanto, partir daquilo que os homens dizem, imaginam ou representam, ou 

partir dos homens pensados, imaginados e representados, para finalmente chegar ao homem 

enquanto indivíduo real de carne e osso, tal como ocorre em uma perspectiva idealista, é 

absurdo. A consciência não pode jamais ser outra coisa do que o ser consciente, e o ser dos 

homens é o seu processo de vida real. Os homens são os produtores de suas representações e 

são condicionados por um determinado desenvolvimento de suas forças produtivas e pelo 

intercâmbio que a ele corresponde (MARX; ENGELS, 2007, p. 94). Ressalta-se as palavras de 

Marx e Engels (2007, p. 94): “Totalmente ao contrário da filosofia alemã, que desce do céu à 

terra, aqui se eleva da terra ao céu”. 

 

Esse modo de considerar as coisas não é isento de pressupostos. Ele parte de 

pressupostos reais e não os abandona em nenhum instante. Seus pressupostos são os 
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homens, não em qualquer isolamento ou fixação fantásticos, mas em seu processo de 

desenvolvimento real, empiricamente observável, sob determinadas condições. Tão 

logo seja apresentado esse processo ativo de vida, a história deixa de ser uma coleção 

de fatos mortos, como para os empiristas ainda abstratos, ou uma ação imaginária de 

suspeitos imaginários, como para os idealistas. (MARX; ENGELS, 2007, p. 94-95) 

  

 Para Hegel, não somente todo o mundo material se transforma em um mundo de 

pensamentos, mas toda história em uma história dos pensamentos. Ele não se contenta em 

registrar os fatos, mas procura também descrever o ato da produção. A filosofia alemã, advinda 

desta corrente idealista, considera as ideias, as representações, os conceitos como formadores 

dos homens reais. Estes filósofos se diferenciam pela forma como pretendem libertar o 

pensamento humano, já que este padeceria sob a forma de pensamentos fixos. Tais indivíduos 

acreditam que o ato de pensar de forma crítica pode provocar uma derrocada do sistema posto. 

Trata-se da crença de que o mundo real é produto do mundo ideal. Nas palavras de Marx e 

Engels (2007, p. 524): “Segundo o sistema hegeliano, as ideias, os pensamentos e os conceitos 

produzem, determinam e dominam o mundo real dos homens, seu mundo material, suas 

relações reais. Seus rebeldes discípulos tomam isso dele”. 

 Marx e Engels (2007, p. 94-95) afirmam que é justamente onde terminam as explicações 

de forma abstrata e metafísica que a ciência real possui seu início, ou seja, na exposição da 

atividade prática, do processo prático de desenvolvimento dos homens. O fato é que abstrações 

separadas da história real não podem possuir qualquer valor. A exposição do real, assim, 

relaciona-se com a análise, consideração e ordenação do material, seja de época presente ou 

passada. Será a partir de tais premissas que será possível observar que a moral, a religião, a 

metafísica e qualquer outra ideologia, bem como as formas de consciência a elas 

correspondentes, serão privadas, necessariamente, da aparência de autonomia que até então 

possuíam. A produção ideológica de uma época irá se relacionar necessariamente com a 

atividade material dos homens. 

 

A produção de ideias, de representações, da consciência, está, em princípio, 

imediatamente entrelaçada com a atividade material e com o intercâmbio material dos 

homens, com a linguagem da vida real. O representar, o pensar, o intercâmbio 

espiritual dos homens, com a linguagem da vida real. O representar, o pensar, o 

intercâmbio espiritual dos homens ainda aparecem, aqui, como emanação direta de 

seu comportamento material. O mesmo vale para a produção espiritual, tal como ela 

se apresenta na linguagem da política, das leis, da moral, da religião, da metafísica, 

etc, de um povo. (MARX; ENGELS, 2007, p. 94) 

 

  Seria possível destacar quatro momentos ou aspectos das relações históricas originárias 

do homem. O primeiro aspecto é a produção dos meios para a satisfação das necessidades 
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básicas existenciais, para tanto, o homem precisa produzir a própria vida material, o segundo 

momento tratará justamente das necessidades advindas após a satisfação das primeiras. O 

terceiro aspecto trata da reprodução dos indivíduos e, portanto da noção de família, que 

inicialmente é a única relação social do homem, mas que devido as necessidades aumentadas, 

terá suas relações sociais ampliadas, é preciso destacar aqui também uma relação secundária, 

em que o próprio aumento populacional gera novas necessidades. Finalmente, o quarto aspecto 

é justamente o intercâmbio social. Somente após a análise dos quatro momentos históricos 

originários será descoberto que o homem tem “consciência” (MARX; ENGELS, 2007, p. 32-

34). 

 Asseguram Marx e Engels (2007, p. 34) que o “espírito” sofre desde o início, a maldição 

de estar contaminado pela matéria que se manifesta, no momento histórico narrado, como a 

linguagem. A linguagem será a própria consciência real prática que existe para os outros 

homens e para si mesmo. A linguagem, assim como a consciência, surgirá da necessidade de 

intercâmbio com os outros homens. Portanto, desde o início a consciência já é um produto social 

e continuará sendo enquanto existir a história dos homens. A consciência é antes de tudo a mera 

noção do meio sensível mais imediato e do vínculo limitado com outras pessoas e coisas 

exteriores ao indivíduo que se torna consciente. É no início, algo tão animal quanto a própria 

vida social nesta fase, uma mera consciência gregária (MARX; ENGELS, 2007, p. 35). 

  Marx e Engels (2007, p. 86-87) afirmam que cada desenvolvimento das forças 

produtivas na história corresponderá a novas relações de produção, o que por sua vez implicará 

a uma nova fase de reflexão acerca de essência subjetiva e objetiva do ser e das condições 

existenciais.  Neste sentido, coloca Marx (2002, p. 214; 2013, p. 257): “o que distingue as 

diferentes épocas econômicas não é o que se faz, mas como, com que meios de trabalho se faz. 

Os meios de trabalho servem para medir o desenvolvimento da força humana de trabalho e, 

além disso, indicam as condições sociais em que se realiza o trabalho.”.  

 O trabalho, como criador de valores de uso, é e sempre será uma condição de existência 

do homem, independente de todas as formas sociais, uma eterna necessidade natural de 

mediação entre o homem e a natureza, portanto, da vida humana. O indivíduo se confronta com 

a matéria natural e de forma útil, como potência natural, age para a transformação de sua própria 

vida. Agindo sobre a natureza externa e modificando-a, o homem também modifica a si mesmo. 

Os momentos simples do processo de trabalho serão em primeiro lugar a atividade orientada a 

um fim, em segundo lugar seu objeto, e, finalmente, os seus meios (MARX, 2013, p. 120; p. 

255-256). 
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 Assim, no processo de trabalho a atividade do homem, com a ajuda dos meios de 

trabalho, opera em uma transformação do objeto do trabalho, sempre, segundo uma finalidade 

concebida desde o início. O processo irá se extinguir no produto, e este não passa de um valor 

de uso, um material natural adaptado às necessidades humanas por meio da modificação de sua 

forma. O trabalho se incorpora ao seu objeto (MARX, 2013, p. 258). Acerca do assunto 

determina Marx (2013, p. 258): “O que do lado do trabalhador aparecia sob a forma do 

movimento, agora se manifesta, do lado do produto, como qualidade imóvel, na forma do ser. 

Ele fiou, e o produto é um fio”. 

 A esfera econômica permitirá a conexão com todas as dimensões da realidade social e 

política dos indivíduos. Justamente por tal fato, os homens começam a se distinguir dos animais, 

tão logo comecem a produzir seus meios de vida, sendo condicionados por sua organização 

corporal, e ao produzir seus meios de vida produzem indiretamente sua vida material. O modo 

pelo qual os indivíduos produzem seus meios de vida depende da constituição dos meios de 

vida já encontrados e que eles precisam reproduzir. Não se trata do modo de reprodução sob o 

aspecto meramente da existência física, trata-se de uma forma determinada de exteriorizar a 

vida (MARX; ENGELS, 2007, p. 87).  

 A maneira como os indivíduos exteriorizam suas vidas, assim serão eles, e eles serão a 

coincidência com sua produção, nas palavras de Marx e Engels (2007, p. 87): “o que os 

indivíduos são, portanto, depende das condições materiais de sua produção”.   Então, a soma 

de forças de produção, capitais e formas sociais de intercâmbio que os indivíduos e as gerações 

encontram como algo dado, é o fundamento real daquilo que os filósofos representam como 

essência humana (MARX; ENGELS, 2007, p. 43).   

 Marx (2009, p. 245) afirma, portanto, que os homens não são livres para escolher as 

suas forças produtivas (base de toda história), pois toda força produtiva é uma força adquirida, 

produto de uma atividade anterior. Assim sendo, as forças produtivas são resultado da energia 

prática dos homens, mas essa mesma energia seria circunscrita pelas condições em que os 

homens se acham colocados, pelas forças produtivas adquiridas, pela forma social anterior. Será 

desta forma que a história social dos homens é sempre a história do seu desenvolvimento 

individual, tenham ou não consciência de tal fato. 

 A atividade humana, a práxis, é a peça fundamental do homem enquanto ser social, e 

sob esta afirmação há um núcleo central de concepção da história que Marx e Engels (2007, p. 

43) estabelecem, determinando que cada geração recebe da geração passada, uma massa de 

forças produtivas, capitais e circunstâncias que, embora seja, por um lado, modificada pela nova 

geração, por outro lado prescreve esta última com suas próprias condições de vida e lhe oferece 



18 

 

um desenvolvimento determinado, ou seja nas palavras de Marx e Engels (2007, p. 43): “ as 

circunstâncias fazem os homens, assim como os homens fazem as circunstâncias”.   

  Marx e Engels (2007, p. 43; p. 93-95) determinam que a concepção de história que 

tratam não explica a práxis partindo da ideia, mas explica as formações ideais, ou ideológicas, 

a partir da práxis material. Logo, se os homens produzem uma consciência invertida da 

realidade é porque vivem em uma realidade material limitada pela sociedade de classes. Acerca 

desta questão colocam Marx e Engels (2007, p. 94): “[...] mas os homens, ao desenvolverem 

sua produção e seu intercâmbio materiais, transformam também, com esta sua realidade, seu 

pensar e os produtos de seu pensar.”. 

 A consciência comunista, como resposta revolucionária ao modelo capitalista, deve se 

originar do solo real da história, permitindo avaliar a formação de ideias a partir da práxis 

material, e chegar com isso ao resultado de que todas as formas e todos os produtos da 

consciência não podem ser dissolvidos por obra da crítica espiritual, por sua mera dissolução 

na autoconsciência, mas apenas pela demolição prática das relações sociais reais de onde 

provém as enganações da ideologia dominante. Portanto, a revolução é motriz da história e 

também da religião, da filosofia e de toda forma de teoria, ou seja, da própria ideologia (MARX; 

ENGLES, 2007, p. 43). 

 O comunismo não deve ser instaurado como um estado de coisas, um ideal para o qual 

a realidade deverá se direcionar, mas o movimento real que supera o estado de coisas atual. 

Deve surgir de uma revolução radical, através da consciência comunista da maioria dos 

membros da sociedade, representados na classe dos trabalhadores. O comunismo deve, assim 

suprimir as classes sociais e a forma moderna de trabalho sob dominação, e deve ser originado 

por meio da revolução, já que seria a única maneira de derrubar a classe dominante, fundando 

uma nova sociedade (MARX; ENGELS, 2007, p. 38; p. 42). 

 

O comunismo distingue-se de todos os movimentos anteriores porque revoluciona os 

fundamentos de todas as relações de produção e intercâmbio precedentes e porque 

pela primeira vez aborda conscientemente todos os pressupostos naturais como 

criação dos homens que existiram anteriormente, despojando-o de seu caráter natural 

e submetendo-o ao poder dos indivíduos associados. Sua organização é, por isso, 

essencialmente econômica, a produção material das condições dessa associação; ele 

faz das condições existentes as condições de associação. O existente que o comunismo 

cria é precisamente a base real para tornar impossível tudo o que existe 

independentemente dos indivíduos, na medida em que o existe nada mais é do que um 

produto do intercâmbio anterior dos próprios indivíduos. (MARX; ENGELS, 2007, 

p. 67) 
 

Se segundo Marx (2009, p. 191) a condição vital de toda sociedade fundada no 

antagonismo de classe é a existência de uma classe oprimida, de maneira que a libertação desta, 
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implica necessariamente na criação de uma sociedade comunista. Neste sentido, mostra-se 

essencial a compreensão do papel da ideologia da classe dominante no capitalismo. A 

denominada “ideologia dominante”, da sociedade de classes, trata das ideias da classe 

dominante, enquanto verdades universais e ideais, ou seja das relações materiais dominantes 

apreendidas como ideias, segundo as palavras de Marx e Engels (2007, p. 47): “a expressão das 

relações que fazem de uma classe a classe dominante, são as ideias de sua dominação”. Ocorre 

que os indivíduos que compõem a classe dominante acabam por determinar todo o âmbito de 

uma época histórica, inclusive como pensadores, produtores de ideias, regulam a produção e 

distribuição destas no tempo (MARX; ENGELS, 2007, p. 47-50).    

 Marx e Engels (2007, p. 48-49) afirmam que toda nova classe que toma o lugar de outra 

que dominava anteriormente, é obrigada, para atingir seus fins, a apresentar seu interesse 

enquanto interesse comum de todos os membros da sociedade, ou seja expresso de forma 

ideológica, determinando a universalidade de suas ideias e apresentando estas como únicas 

racionais e universalmente válidas. É possível a concretização de tal fato porque a classe 

dominante ainda como classe revolucionária surge não como classe, mas como representante 

de toda a sociedade diante da classe que dominava. Acontece desta forma porque, no início, seu 

interesse realmente coincide com o interesse coletivo de todas as demais classes não 

dominantes, ademais pela pressão das condições existentes seu interesse ainda não pôde se 

desenvolver como interesse particular de classe.   

 As ideias dominantes são compreendidas pelos dominados como autodeterminações que 

se desenvolvem na história, ou seja ocorre uma exaltação da supremacia do espírito da história 

para explicar a realidade. Para tanto, Marx e Engels (2007, p. 50) colocam que há três esforços 

para demonstrar tal supremacia. O primeiro trata de separar as ideias dominantes dos próprios 

dominantes e reconhecer, assim a ilusão na história. O segundo esforço trata de colocar uma 

ordem nessa dominação de ideais, demonstrando uma conexão mística entre ideias 

sucessivamente dominantes, o que pode ser levado a efeito concebendo-se como 

autodeterminações do conceito. Finalmente, o terceiro esforço consiste em eliminar a aparência 

mística do conceito que se autodetermina, desenvolve-o em uma pessoa (a autoconsciência), ou 

para ser perfeitamente materialista, em uma série de pessoas que representam o conceito na 

história, e estes serão os filósofos, os pensadores, ideólogos, que serão os “fabricantes” da 

história. 

 

Se em toda ideologia, os homens aparecem de cabeça para baixo como em uma 

câmara escura, este fenômeno resulta do seu processo histórico de vida, da mesma 
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forma como a inversão dos objetos na retina resulta de seu processo de vida 

imediatamente físico. (MARX; ENGELS, 2007, p. 94) 

 

 Portanto, na representação os indivíduos serão mais livres sob a dominação burguesa do 

que eram antes, mas tal fato é uma ilusão. A opressão capitalista, pela divisão do trabalho, de 

forças pessoais em forças reificadas não pode ser superada arrancando-se da cabeça a 

representação geral dessas forças, mas apenas se os indivíduos voltarem a subsumir essas forças 

reificadas a si mesmos e superarem a divisão do trabalho, através da comunidade. Somente na 

comunidade a verdadeira liberdade pessoal é possível. Não se trata da comunidade aparente, 

como ocorre no capitalismo, pois na sociedade de classes há uma associação de classe contra 

classe, em que os dominados se depararam com uma comunidade ilusória que não passou de 

um entrave à sua emancipação (MARX; ENGELS, 2007, p. 62-64). 

 Ao observar a história fica evidente que o indivíduo que produz é dependente como 

membro de um todo maior, inicialmente, de maneira natural, na família e na tribo, mais tarde 

nas diversas formas de comunidades resultantes do conflito e da fusão das tribos. Só no século 

XVIII com o advento da “sociedade burguesa” as diversas formas de conexão social confrontam 

o indivíduo como meio para fins privados, como necessidade exterior. O singular é que se trata 

de uma época em que, do ponto de vista do indivíduo isolado, é justamente o período das 

relações sociais universais mais desenvolvidas (MARX, 2011, p. 40). 

 Marx e Engels (2007, p. 63) afirmam que os indivíduos singulares só podem formar 

uma classe na medida em que precisam promover uma luta com outra classe, de outro modo se 

posicionam uns contra os outros, como inimigos. Marx (2009, p. 190) ressalta, nesta lógica, que 

as condições econômicas capitalistas, incialmente transformaram a massa em trabalhadores. A 

dominação do capital criou para esta massa uma situação comum com interesses comuns. Logo, 

tal massa já é, em face do capital, uma classe, mesmo que não seja para si mesma. 

 É a concorrência que isola os indivíduos uns dos outros, não somente os burgueses, mas 

também o proletário, mesmo que também os agregue. Será assim que a liberdade pessoal existe 

apenas para os indivíduos desenvolvidos nas condições das classes dominantes e somente na 

condição de que sejam indivíduos da classe dominante. Para o proletário todo o conjunto das 

condições de existência da sociedade atual tornou-se algo acidental, sobre o qual nenhuma 

organização social pode lhes dar algum controle, e a contradição entre a personalidade do 

proletário singular e sua condição de vida que lhe foi imposta, o trabalho, é revelada para ele 

mesmo, sobretudo porque ele é sacrificado desde a juventude e porque, no interior de sua classe, 

é desprovido da chance de alcançar as condições que o coloquem em outra classe (MARX; 

ENGELS, 2007, p. 63-67). 
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1.1.1 A estrutura da sociedade de classes e a ideologia em Karl Marx 

 

 Assim sendo, no capitalismo os indivíduos são frutos das relações mantidas em sua 

atividade produtiva, determinadas por relações de produção específicas que condicionam a 

divisão do trabalho. A divisão do trabalho, no modo de produção capitalista, baseia-se na 

distribuição desigual, tanto quantitativamente quanto qualitativamente, do trabalho e de seus 

produtos, e será perpassada pela propriedade privada, pelos meios de produção e pela relação 

entre aqueles que possuem os meios de produção e aqueles que possuem apenas a força de 

trabalho (MARX; ENGELS, 2007, p. 35-38; p. 89-92).     

 A divisão do trabalho, e sua correspondente limitação dos indivíduos a esferas 

profissionais particulares, existe em todos as sociedades, tendo sua origem em uma divisão 

espontânea fundada nas diferenças de sexo e idade, ou seja em uma base puramente fisiológica, 

que amplia seu material com a expansão da comunidade, com o aumento da população e com 

os conflitos entre as diversas tribos. A troca de produtos surge nos pontos em que diferentes 

tribos entram mutuamente em contato, no entanto tal troca não cria a diferença entre as esferas 

de produção, mas coloca em relação esferas de produção diferentes e as transforma em ramos 

mais ou menos independentes de uma produção social total (MARX, 2013, p. 425-426). 

 Segundo Marx (2013, p. 425-426), em “O Capital”, a base de toda divisão do trabalho 

desenvolvida e mediada pela troca de mercadorias é a separação entre cidade e campo, 

podendo-se afirmar que a história econômica inteira da sociedade está resumida no movimento 

dessa antítese. A oposição entre cidade e campo começa com a passagem da barbárie para a 

civilização, do tribalismo ao Estado, da localidade à nação, e acaba se mantendo por toda a 

história da civilização até o que seria a atualidade. Seria na cidade que surge a necessidade de 

administração, da polícia, dos impostos, etc, ou seja, da organização comunitária, assim como 

da política em geral. Mostrando-se assim a divisão da população em duas classes, que se 

baseiam diretamente na divisão do trabalho e nos instrumentos de produção (MARX; ENGELS, 

2007, p. 52). 

 A cidade representaria a concentração populacional, dos instrumentos de produção, do 

capital, das necessidades, enquanto o campo representa o isolamento. É evidente, no entanto 

que a oposição entre cidade e campo só pode existir no interior da propriedade privada. Neste 

ponto, o trabalho é fundamental, o poder entre os indivíduos, e enquanto existir tal poder deverá 

existir a propriedade privada. A separação entre cidade e campo também pode representar a 

separação entre capital e propriedade de terra, como o início de uma existência e de um 
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desenvolvimento do capital independentes da propriedade da terra, o início de uma propriedade 

que possui como base apenas o trabalho e a troca (MARX; ENGELS, 2007, p. 52). 

 As cidades na Idade Média surgiram como formações novas a partir dos servos que se 

tornaram livres, o trabalho particular de cada um era sua única propriedade, além do pequeno 

capital que trazia consigo e que consistia quase que exclusivamente nas ferramentas 

indispensáveis. A concorrência entre os servos fugitivos que progressivamente afluíam à 

cidade, a guerra contínua do campo contra as cidades, e, com isso, a necessidade de uma força 

militar urbana organizada, o nexo da propriedade comum com um trabalho determinado, a 

necessidade de estabelecimentos comuns para a venda de suas mercadorias, a exclusão de 

indivíduos não qualificados desses estabelecimentos, resultaram, nessas cidades, em demanda 

por trabalho diariamente remunerado, originando a plebe. Esta, por sua vez, era desprovida de 

todo e qualquer poder, na medida em que se constituía de indivíduos estranhos uns aos outros, 

que chegavam isoladamente e cuja desorganização se defrontava a um poder organizado, 

militarmente equipado, que os vigiava zelosamente (MARX; ENGELS, 2007, p. 53).  

Com o advento do modo de produção capitalista surge a divisão manufatureira do 

trabalho, ou seja, na raiz do processo de produção, e ocorre também a conversão gradual dos 

produtos em mercadoria.  A manufatura ainda não pode ser considerada tal como a indústria 

moderna, mas também não se trata mais dos artesãos da Idade Média ou da indústria doméstica. 

A condição histórica primordial da formação das manufaturas foi a acumulação de capitais, 

facilitada pela descoberta da América e pela introdução de seus metais preciosos. Era o período 

de ascensão da classe dos capitalistas, a burguesia.  Na realidade, a ampliação do mercado, a 

acumulação de capitais, as modificações verificadas na posição social das classes, uma multidão 

de pessoas privadas de suas fontes de renda foram as várias condições históricas para a 

formação das manufaturas (MARX, 2009, p. 152; p. 153; p. 155; p. 156). 

  A manufatura não só submeteu o trabalhador ao comando e à disciplina do capital, 

como também criou uma estrutura hierárquica entre os próprios trabalhadores. Há na verdade 

um processo de aleijamento do trabalhador, de maneira a promover artificialmente sua 

habilidade detalhista, por meio da repressão de um mundo de impulsos e capacidades 

produtivas. Os trabalhos parciais específicos são distribuídos entre os diversos indivíduos e o 

próprio indivíduo é dividido e transformado no motor automático de um trabalho parcial. Se 

inicialmente o trabalhador vende sua força de trabalho ao capital porque lhe faltam os meios 

necessários para a produção de uma mercadoria, a partir de tal momento sua força individual 

de trabalho falha no cumprimento de seu serviço, caso não seja vendida ao capital. O 
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trabalhador manufatureiro incapacitado de desenvolver algo autônomo só desenvolve atividade 

produtiva como elemento acessório da oficina capitalista (MARX, 2013, p. 434-435). 

 Tal processo começa na cooperação simples, em que o capitalista representa para os 

trabalhadores individuais a unidade e a vontade do corpo social do trabalho, mas em seu 

desenvolvimento acaba por mutilar o trabalhador, fazendo dele um trabalhador parcial. É um 

processo que se consuma, finalmente na grande indústria, que separa do trabalho a ciência como 

potência autônoma de produção e a obriga a servir o capital.  Trata-se de uma relação em que 

o enriquecimento do capital é condicionado pelo empobrecimento do trabalhador em suas 

forças produtivas individuais (MARX, 2013, p. 435). 

 Ocorreu que, com a introdução das máquinas e a valorização do capital, a divisão social 

do trabalho floresce no interior da sociedade, às custas da divisão manufatureira do trabalho. 

Como a produção e a circulação de mercadorias é o pressuposto geral do modo de produção 

capitalista, a divisão manufatureira do trabalho requer necessariamente uma divisão de trabalho 

amadurecida no interior da sociedade. A manufatura como forma especificamente capitalista 

do processo de produção social não poderia se desenvolver de outra forma, a divisão de trabalho 

social, daí advinda, é apenas um método de produção da “mais valia” relativa ou do aumento 

da autovalorização do capital, também denominada de riqueza social. A divisão manufatureira 

do trabalho desenvolveu e multiplicou a divisão social do trabalho.  (MARX, 2013, p. 427-429; 

p. 438). 

 

A divisão manufatureira do trabalho cria, por meio da atividade artesanal, da 

especificação dos instrumentos de trabalho, da formação dos trabalhadores parciais, 

de seu agrupamento e combinação em um mecanismo total, a articulação qualitativa 

e a proporcionalidade quantitativa dos processos sociais de produção- portanto, uma 

determinada organização do trabalho social, desenvolvendo, assim, ao mesmo tempo, 

uma nova força produtiva social do trabalho. (MARX, 2013, p. 438) 

 

 Foi primeiro na Inglaterra, após a invenção das máquinas, que a divisão do trabalho 

adquiriu imensas dimensões. Com as máquinas e o vapor ocorreu que a grande indústria 

desvinculou-se do solo nacional e passou a ser dependente do mercado universal, das trocas 

internacionais e de uma divisão social do trabalho a nível internacional. Assim, a divisão social 

do trabalho se intensificou, a tarefa do operário no interior da oficina foi simplificada, o capital 

foi concentrado e o trabalhador foi dividido ainda mais (MARX, 2009, p. 156-157). Neste 

sentido: 

 

A fábrica assinala o seu aparecimento com atos que são tudo, exceto filantrópicos. As 

crianças foram mantidas no trabalho a golpes de chicote, tornaram-se objetos de 
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tráfico e fizeram-se contratos com orfanatos. Aboliram-se todas as leis sobre 

aprendizagem dos operários porque, para nos servirmos das frases do Sr. Proudhon, 

já não eram necessários operários sintéticos. Enfim, desde 1825, quase todas as novas 

invenções resultaram das colisões entre o operário e o patrão, que, a qualquer preço, 

procura depreciar a especialidade do operário. (MARX, 2009, p. 156) 

  

 Bottomore (2012, p. 164-165), em “Dicionário do pensamento marxista”, neste sentido, 

afirma que é o imperativo da acumulação que estrutura a divisão capitalista do trabalho, e não 

os limites impostos pelas proporções do mercado. O autor traça características da divisão do 

trabalho no interior da sociedade, quais sejam: primeiramente, na produção, que se realiza sob 

o controle do capital, nenhum trabalhador individual produz uma mercadoria. Ocorre que cada 

trabalhador é apenas um componente do trabalho coletivo, a soma total de todas as atividades 

especializadas, e deve-se ressaltar também que as únicas atividades de compra e venda que 

possuem lugar neste processo são a compra, pelo capitalista, da força de trabalho do número de 

trabalhadores necessários. Como segunda característica é possível apontar a concentração dos 

meios de produção como propriedade privada exclusiva do capitalista.  

 Finalmente, é preciso compreender o que Marx (2013) chamou de “o jogo do acaso e 

do capricho”, ainda no período da divisão de trabalho no interior da produção, em que ocorreria 

a distribuição aparentemente arbitrária de capitais entre os vários ramos do trabalho social. 

Embora, todo capitalista tenha sido constrangido pela necessidade de produzir um valor de uso 

e tenha sido condicionado pelas considerações de lucratividade, tais coerções só foram sentidas 

por eles através das flutuações de preços, e foi assim que a divisão social do trabalho foi imposta 

pelo processo de concorrência, a posteriori. Ao contrário, no que Marx (2013) denominava de 

“o acaso e o capricho”, já como característica da divisão do trabalho no interior da sociedade, 

não houve nenhuma influência no processo de produção, em que cada trabalhador possuía uma 

função definida, combinada em proporções determinadas com a de outros trabalhadores e com 

os meios de produção (BOTTOMORE, 2012, p. 165-166).  

 A análise da produção e da troca de mercadorias revela, portanto a existência de dois 

papéis opostos na sociedade capitalista, o daqueles que buscam o lucro e assumem o papel de 

capitalista e o daqueles que abrem mão do trabalho para nutrir tal lucro no papel de trabalhador. 

Assim, o comportamento do capitalista individual não depende de sua boa ou má vontade, 

porque a concorrência acabará impondo, como leis coercitivas externas, as leis imanentes do 

modo de produção capitalista e na medida em que indivíduos adotam o papel de capitalista 

serão obrigados a internalizar o motivo da busca do lucro como parte de seu ser subjetivo. Nesta 

lógica, o trabalhador nada mais será do que o portador de uma mercadoria, da força de trabalho 

(HARVEY, 2013, p. 76).  
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[...] no decorrer do desenvolvimento histórico, e justamente devido à inevitável 

autonomização das relações sociais no interior da divisão do trabalho, surge uma 

divisão na vida de cada indivíduo, na medida em que há uma diferença entre a sua 

vida pessoal e sua vida enquanto subsumida a um ramo qualquer do trabalho e às 

condições a eles correspondentes. Não se deve entender isso como se, por exemplo, o 

rentista, o capitalista deixassem de ser pessoas, mas sim no sentido de que sua 

personalidade é condicionada e determinada por relações de classe bem definidas; e a 

diferença torna-se evidente apenas na oposição a uma outra classe e para os próprios 

indivíduos, somente quando entram em bancarrota. (MARX; ENGELS, 2007, p. 65) 

   

 Marx (2013, p. 242) afirma que a troca de mercadorias por si só não implica em outras 

relações de dependências além daquelas que resultam de sua própria natureza, logo, a força de 

trabalho, enquanto complexo das capacidades físicas e mentais que existem na corporeidade, 

na personalidade viva do homem, e que ele põe em movimento sempre que produz valores de 

uso de qualquer tipo, só pode aparecer como mercadoria no mercado na medida em que é 

colocada à venda. Para vende-la seu possuidor precisa necessariamente dispor dela, ou seja ser 

proprietário de sua capacidade de trabalho e de sua pessoa. De forma que o trabalhador e o 

possuidor do dinheiro estabelecem uma relação mútua como iguais possuidores de mercadorias, 

com a diferença de que um é comprador do outro. 

 A continuidade da relação narrada requer que o proprietário da força de trabalho a venda 

apenas por determinado período, pois se ele a vende inteiramente, acaba por vender a si mesmo 

enquanto escravo. Além disso, o possuidor da força de trabalho não pode possuir outra 

mercadoria para vender além de sua capacidade de trabalho. Então nas palavras de Marx (2013, 

p. 244): “[...] livre e solto, carecendo absolutamente de todas as coisas necessárias à realização 

de sua força de trabalho”. 

 

Uma coisa, no entanto, é clara: a natureza não produz possuidores de dinheiro e de 

mercadorias, de um lado, e simples possuidores de suas próprias forças de trabalho, 

de outro. Essa não é uma relação histórico-natural, tampouco uma relação social 

comum a todos os períodos históricos, mas é claramente o resultado de um 

desenvolvimento histórico anterior, o produto de muitas revoluções econômicas, da 

destruição de toda uma série de formas anteriores de produção social. (MARX, 2013, 

p. 244) 

 

 É preciso ressaltar ainda que na existência do produto como mercadoria estão presentes 

determinadas condições históricas, e para se tornar mercadoria, o produto não pode ser 

produzido como meio imediato de subsistência para o próprio produtor. Os produtos assumem 

a forma de mercadoria somente com uma divisão social do trabalho tão desenvolvida, que a 

separação entre valor de uso e valor de troca, que tem início no escambo, já está concretizada. 

Tal grau de desenvolvimento é comum em diferentes tipos de sociedades historicamente 
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variadas em suas formações econômicas e sociais. As condições históricas de existência do 

capital não estão dadas com a circulação das mercadorias e do dinheiro, e sim com o surgimento 

do trabalhador livre como vendedor de sua força de trabalho no mercado (MARX, 2013, p. 

245). 

 O valor da força de trabalho, em suma, é o valor dos meios de subsistência necessários 

à manutenção de seu possuidor. A quantidade dos meios de subsistência precisam ser 

suficientes para manter o indivíduo trabalhador em uma condição normal de vida, para que 

permaneça trabalhando, e as próprias necessidades naturais como alimentação, vestimenta e 

habitação serão diferentes de acordo com as peculiaridades naturais de cada país. Já a extensão 

das chamadas necessidades imediatas é um produto histórico e depende do aspecto cultural de 

cada ambiente, além de sob quais condições e com quais costumes e exigências de vida se 

formou a classe dos trabalhadores livres. Então, diferentemente de outras mercadorias a 

determinação do valor da força de trabalho contém elementos históricos e morais, já a 

quantidade média dos meios de subsistência necessários ao trabalhador, em determinado país, 

em determinado período, é algo dado (MARX, 2013, p. 245-246). 

 Sendo o proprietário da força de trabalho mortal e existindo a necessidade de aparição 

contínua do trabalhador para a transformação do dinheiro em capital, é preciso que o vendedor 

de força de trabalho se perpetue através da procriação. As forças retiradas do mercado, por 

estarem gastas ou mortas, precisam ser substituídas, no mínimo, por uma quantidade igual de 

nova força de trabalho. É por isso que a quantidade de meios de subsistência, necessários para 

a produção da força de trabalho, inclui os filhos dos trabalhadores (MARX, 2013, p. 246).  

 Além do que, para modificar a natureza humana, de maneira que possa adquirir 

habilidade e aptidão em determinado ramo do trabalho, e se torne força de trabalho 

desenvolvida, é necessária uma formação ou treinamento determinados, que custam uma soma 

maior ou menor de equivalentes em mercadorias. Os custos dessa educação, que são muito 

baixos no caso de força de trabalho comum, estão embutidos no valor total gasto em produção. 

Portanto, o valor da força de trabalho se reduz ao valor de uma quantidade determinada de 

meios de subsistência e varia com o valor desses meios de subsistência, isto é, de acordo com 

a magnitude do tempo de trabalho requerido para a sua produção (MARX, 2013, p. 246-247). 

 O trabalhador adianta ao capitalista o valor de uso da força de trabalho, dando um crédito 

ao empregador, ele, na verdade, entrega ao consumo do comprador sua força de trabalho antes 

de receber o pagamento de seu preço. O preço da força de trabalho está fixado em contrato.  

Ocorre, que o possuidor da força de trabalho, ao realizar sua venda, recebe imediatamente o 

preço estipulado por contrato da força de trabalho. Assim, a alienação da força de trabalho e 
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sua existência como valor de uso são separadas por um intervalo de tempo, ou seja, a força de 

trabalho está vendida, embora só seja paga posteriormente (MARX, 2013, p. 245-250). 

 O possuidor da força de trabalho ao ceder seu trabalho cede o valor de uso, por ele 

vendido. A partir do momento que o trabalhador entra na oficina do capitalista, o valor de uso 

de sua força de trabalho pertence ao capitalista. O capitalista incorpora o próprio trabalho aos 

elementos mortos que constituem o produto. Então, o processo de trabalho se realiza entre 

coisas que o capitalista comprou, entre coisas que lhe pertencem, de maneira que fica evidente 

que o produto desse processo também lhe pertencerá (MARX, 2013, p. 262) 

  O capitalista quando compra a força de trabalho tem em vista, na verdade, a diferença 

de valor da força de trabalho e sua valorização no processo de trabalho. A qualidade útil da 

força de trabalho é uma condição indispensável, já que o trabalho para gerar valor precisa ser 

despendido de forma útil. No entanto, o que seria de fato decisivo é o valor de uso específico 

dessa mercadoria, o fato de ela ser fonte de valor e mais valor do que aquele que ela mesma 

possui. Neste sentido, vale as palavras de Marx (2013, p. 270): “A circunstância na qual a 

manutenção diária da força de trabalho custa apenas meia jornada de trabalho, embora possa 

atuar por uma jornada inteira, e consequentemente, o valor que ela cria durante uma jornada 

seja o dobro de seu próprio valor diário”. Trata-se de vantagem para o comprador, pois ele se 

apropria dos resultados excedentes do trabalho não pago (MARX, 2013, p. 270). 

 A transformação do dinheiro em capital ocorrerá no interior da esfera da circulação e, 

ao mesmo tempo, fora dela. É mediada pela circulação a medida que é determinada pela compra 

da força de trabalho no mercado, mas ocorre fora de circulação pois, esta apenas inicia o 

processo de valorização na esfera de produção (MARX, 2013, p. 270-271). Acerca da questão: 

 

Ao transformar o dinheiro em mercadorias, que servem de matérias para a criação de 

novos produtos ou como fatores do processo de trabalho, ao incorporar força viva de 

trabalho à sua objetividade morta, o capitalista transforma o valor – o trabalho 

passado, objetivado, morto- em capital, em valor que se autovaloriza [...]. (MARX, 

2013, p. 271) 

 

 Portanto, o processo de consumo da força de trabalho é simultaneamente o processo de 

produção da mercadoria e também do mais valor (MARX, 2013, p. 250).  Bottomore (2012, p. 

335) define que, segundo Marx em “O Capital”, a extração da mais valia é a forma específica 

que assume a exploração no capitalismo. Assim, o excedente possui a forma de lucro e a 

exploração será advinda do fato da classe trabalhadora produzir um produto líquido que pode 

ser vendido por mais do que recebe como salário. O lucro e o salário serão as formas específicas 

que o trabalho excedente e o trabalho necessário assumem ao serem empregados pelo capital, 
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mas ambos são apenas dinheiro, então uma forma objetificada do trabalho que só será possível 

graças a conjuntura histórica específica em que a mais valia é essencial.  

 Sendo o produto pertencente ao capitalista, a obtenção da mais valia será da diferença 

entre o valor do produto e o valor do capital envolvido no processo de produção. O valor deste 

se constitui por duas partes: a primeira advinda do capital constante, ou seja, do valor gasto 

com os meios de produzir, que é transferido para o produto durante o processo de produção, já 

a segunda é advinda do capital variável, utilizado para empregar trabalhadores, pagos pelo valor 

da força de trabalho. O capital variável muda do começo ao fim do processo de produção, pois 

no início é valor da força de trabalho, no término será valor produzido por tal força em ação 

(BOTTOMORE, 2012, p. 335). 

 Desse modo, a mais valia é o valor produzido pelo trabalhador que é apropriado pelo 

capitalista, sem que um equivalente seja dado em troca. Trata-se da diferença entre o capital 

constante e o capital variável. O que só é possível porque a força de trabalho é a única 

mercadoria que é capaz de gerar mais valor, sendo portanto o elemento essencial da produção 

capitalista. A força de trabalho cria tanto trabalho útil, que gera valores de uso, quanto trabalho 

abstrato, valor de uso capaz de criar valor. Os trabalhadores, neste processo, são explorados não 

em função de uma troca injusta no mercado de trabalho, já que eles vendem sua força de 

trabalho pelo valor que ela tem de fato, mas devido a sua posição de classe, que os transformam 

em engrenagem do capitalismo.  Eles não são livres de fato, pois precisam sobreviver, e para 

tanto, necessariamente, precisarão vender a força de trabalho (BOTTOMORE, 2012, p. 335-

336). Ressalta-se as palavras de Marx (2011, p. 696): 

 

O mais valor posto pelo próprio capital e medido por sua relação numérica com o 

valor total do capital é o lucro. O trabalho vivo apropriado e absorvido pelo capital 

aparece como sua própria energia vital; sua força auto reprodutora, modificada 

ademais por seu próprio movimento, a circulação, e o tempo pertencente ao seu 

próprio movimento, o tempo de circulação. Desse modo, o capital só é posto como 

valor que se auto pereniza e auto produz na medida em que, como valor pressuposto, 

diferencia-se de si mesmo como valor posto. Como o capital entra inteiramente na 

produção e, como capital, suas partes constitutivas só se distinguem formalmente 

umas das outras, são uniformemente somas de valor, o pôr de valor aparece-lhes 

uniformemente imanente. Além disso, como a parte do capital que se troca por 

trabalho só atua produtivamente na medida em que as demais partes do capital são 

postas juntamente com ela- e a proporção dessa produtividade é condicionada pela 

grandeza de valor, pela variação determinada recíproca dessas partes, o pôr do mais 

valor, do lucro, aparece como determinado uniformemente por todas as partes do 

capital. Como de um lado as condições de trabalho são postas como componentes 

objetivos do capital, e, de outro, o próprio trabalho é posto como atividade nele 

incorporada, o processo do trabalho como um todo aparece como processo próprio do 

capital e do pôr mais valor como seu produto, cuja grandeza, por essa razão, também 

não é medida pelo trabalho excedente que o capital força os trabalhadores realizar, 

mas como produtividade acrescida que ele confere ao trabalho. O produto do capital 

propriamente dito é o lucro.  
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 O mais valor é o valor para além do equivalente, e portanto, brota, necessariamente, do 

processo de produção do capital. Em suma, pode ser expresso da seguinte maneira: se o 

trabalhador precisa apenas de meia jornada de trabalho para viver uma jornada inteira, então só 

precisa trabalhar meia jornada para perpetuar sua existência como trabalhador. A segunda 

metade da jornada de trabalho é trabalho forçado ou excedente. O que para o capital se mostra 

como mais valor, para o trabalhador aparece como mais trabalho, acima de sua necessidade 

como trabalhador, acima de sua necessidade imediata para a conservação de sua vitalidade 

(MARX, 2011, p. 255). 

 O papel histórico do capital é criar trabalho excedente, trabalho supérfluo do ponto de 

vista do valor de uso, ou seja da subsistência. As necessidades são desenvolvidas de tal maneira 

que o próprio trabalho excedente passa a ser necessidade universal derivada das próprias 

necessidades individuais. Tal modelo de trabalho, mediante a estrita disciplina do capital, é 

desenvolvido como propriedade universal das novas gerações, e tão logo o desenvolvimento 

das forças produtivas do trabalho avança, a sociedade que trabalha se comporta em processo de 

reprodução constantemente maior. Ocorre que o capital incita em sua ilimitada necessidade de 

enriquecimento, e nas condições em que somente ele de forma exclusiva pode realizar, o 

processo narrado (MARX, 2011, p. 255). 

 A participação do indivíduo na produção, assim como a forma social do produto 

aparecem perante os seres sociais como algo estranho, como coisa, não como sua conduta 

recíproca, mas realmente como sua subordinação a relações que existem independentemente 

deles e que nascem do entrechoque de indivíduos diferentes entre si. A troca universal de 

atividades e produtos, que é advinda enquanto condição vital para todo indivíduo aparece para 

os trabalhadores como algo muito distante, simplesmente como uma coisa (MARX, 2001, p. 

105). Trata-se aqui justamente do conceito de “alienação”, e nesta lógica afirma Bottomore 

(2012, p. 6-7) que é ação pela qual um indivíduo, um grupo, uma instituição ou uma sociedade 

se tornam e permanecem alheios, estranhos, aos resultados ou produtos de sua própria atividade, 

e/ou à natureza à qual vivem, e/ou a outros seres humanos, e além de si mesmos. A alienação é 

sempre uma auto alienação, ou seja, alienação do homem em relação a si mesmo e às suas 

possibilidades humanas, por meio de sua própria atividade. 

 

Assim concebida, a alienação é sempre alienação de si próprio ou autoalienação, isto 

é, alienação do homem (ou de seu ser próprio) em relação a si mesmo (às suas 

possibilidades humanas), através dele próprio (pela sua própria atividade). E a 

alienação de si mesmo não é apenas uma entre outras formas de alienação, mas a sua 

própria essência e estrutura básica. Por outro lado, a “autoalienação” ou alienação de 
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si mesmo não é apenas um conceito (descritivo), mas também um apelo em favor de 

uma modificação revolucionária do mundo (desalienação). (BOTTOMORE, 2012, p. 

6) 

  

 A força criativa do trabalhador se estabelece para o trabalhador apenas como força do 

capital, ou seja, como um poder estranho. O poder do capital aliena o trabalho como força 

produtiva de riqueza, apropriando-se dele como tal. Assim, perante o trabalhador a 

produtividade de seu trabalho não é capacidade, mas movimento, trabalho efetivo. Ocorre que 

o capital valoriza a si mesmo pela apropriação de trabalho alheio, e o trabalho só pode retirar 

da circulação o que nela lançou, em uma quantidade determinada de mercadoria, que não 

corresponde ao seu próprio valor, muito menos ao do seu próprio produto (MARX, 2011, p. 

241). Neste contexto, o trabalho assalariado é um produto histórico, assim como a relação 

capital e trabalho (HARVEY, 2013, p. 81).  

 

Por um lado, o processo de produção transforma continuamente a riqueza material em 

capital, em meio de valorização e de fruição para o capitalista. Por outro lado, o 

trabalhador sai do processo sempre como nele entrou: como fonte pessoal de riqueza, 

porém despojado de todos os meios para tornar essa riqueza efetiva para si. Como 

antes de entrar no processo seu próprio trabalho já está alienado dele, apropriado pelo 

capitalista e incorporado ao capital, esse trabalho se objetiva continuamente, no 

decorrer do processo, em produto alheio. Sendo processo de produção e, ao mesmo 

tempo, processo de consumo da força de trabalho pelo capitalista, o produto do 

trabalhador transforma-se continuamente não só em mercadoria, mas em capital, em 

valor que suga a força criadora do valor, em meios de subsistência que compram 

pessoas, em meios de produção que se utilizam dos produtores. (MARX, 2013, p. 645) 

 

 A classe capitalista deve se reproduzir e só pode fazê-lo através da acumulação 

progressiva, e a classe trabalhadora também deve se reproduzir em condições apropriadas para 

a produção de mais valor. (HARVEY, 2013, p. 81). Na realidade, o próprio trabalhador produz 

constantemente a riqueza objetiva como capital, como poder que lhe é completamente estranho, 

que o explora e o subjuga, da mesma maneira que o capitalista produz de forma também 

contínua a força de trabalho como fonte subjetiva de riqueza, separada de seus próprios meios 

de objetivação, existente na corporeidade do trabalhador, em outros termos, produz o 

trabalhador assalariado (MARX, 2013, p. 646). Nas palavras de Marx (2013, p. 646): “Essa 

constante reprodução ou perpetuação do trabalhador é a sine qua non da produção capitalista”.  

 No que se refere ao consumo do trabalhador, há uma dupla natureza, já que no próprio 

processo de produção ele consome, através do seu trabalho, meios de produção, transformando-

os em produtos de valor maior que o do capital adiantado. Tal consumo seria denominado como 

“consumo produtivo”. Da mesma forma, o trabalhador é consumo de sua força de trabalho pelo 

capitalista que a comprou. O trabalhador também gasta com em meios de subsistência o 
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dinheiro pago na compra da força de trabalho, o que seria seu “consumo individual”. No 

consumo produtivo o trabalhador funciona como força motriz do capital e pertence ao 

capitalista, já no consumo individual o trabalhador pertence a si e executa funções vitais à 

margem do processo de produção (MARX, 2013, p. 646). 

 Ocorre que o trabalhador constantemente é forçado a converter seu consumo individual 

em mero incidente do processo de produção. Ele apenas se abastece de meios de subsistência 

para manter sua força de trabalho em funcionamento, nas palavras de Marx (2013, p. 646): 

“Seus meios de consumo são, então, simples meios de um meio de produção, e seu consumo 

individual é consumo imediatamente produtivo”. Sendo assim, dentro dos limites do que é 

absolutamente necessário o consumo individual da classe trabalhadora é a reconversão dos 

meios de subsistência em nova força de trabalho explorada pelo capital (MARX, 2013, p. 646-

647). Nesta lógica: 

 

Tal consumo é produção e reprodução do meio de produção mais indispensável ao 

capitalista: o próprio trabalhador. O consumo individual do trabalhador continua a ser, 

assim um momento de produção e reprodução do capital, quer se efetue dentro, quer 

fora da oficina, da fábrica, etc, e quer se efetue dentro, quer fora do processo de 

trabalho, exatamente como ocorre com a limpeza da máquina, seja ela realizada 

durante o processo de trabalho ou em determinadas pausas deste último [...]. (MARX, 

2013, p. 646) 

  

 Será por tais questões que o capitalista e seus ideólogos, os economistas políticos, 

entendem como produtivos apenas o consumo individual do trabalhador exigido para a 

perpetuação da classe. Assim, o próprio desenrolar do processo capitalista reproduz as 

condições de exploração do trabalhador. Trata-se da produção não só da mercadoria, não apenas 

do mais valor, mas da eternização da própria relação capitalista, ou seja, de um lado permanece 

o capitalista, do outro o trabalhador (MARX, 2013, p. 647; p. 652-653). 

 Conclui-se, assim, que na grande indústria e na concorrência o conjunto de condições 

de existência de condicionamentos e limitações individuais necessariamente está relacionado 

com a propriedade privada e o trabalho. As forças produtivas se mostrarão como plenamente 

independentes e separadas dos indivíduos, como um mundo próprio, isso porque os indivíduos 

existem dispersos e em oposição uns com os outros. Ocorre que em nenhum período anterior 

as forças produtivas assumiram tamanha indiferença para o intercâmbio dos indivíduos na 

qualidade de indivíduos, e estes serão privados de todo conteúdo real de vida. O trabalho, único 

vínculo que os indivíduos ainda mantêm com as forças produtivas e com sua própria existência, 

perde a aparência de auto atividade e só conserva a vida do trabalhador definhando-a (MARX; 

ENGELS, 2007, p. 72). 
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 A divisão do trabalho na sociedade capitalista, segundo Marx e Engels (2007, p.35-38), 

portanto, possui como consequência o desenvolvimento da contradição entre o interesse 

particular dos indivíduos e das classes sociais e o interesse universal do gênero humano. Neste 

sentido, vale destacar as palavras dos autores: “[...] com a divisão do trabalho dá-se ao mesmo 

tempo a contradição entre o interesse do indivíduo singular ou da família singular e o interesse 

coletivo de todos os indivíduos que se relacionam mutuamente; e, esse interesse coletivo não 

existe apenas, meramente, na representação como ‘interesse geral’, mas, antes, na realidade 

como dependência recíproca dos indivíduos entre os quais o trabalho é dividido.” (MARX; 

ENGELS, 2007, p. 37).    

  Marx e Engels (2007, p. 35-36) afirmam ainda que a divisão do trabalho só se tornou 

realmente divisão ao nível capitalista a partir do momento em que surge uma divisão entre 

trabalho material e trabalho espiritual. Neste momento, a consciência foi capaz de imaginar ser 

outra coisa diferente da consciência da práxis existente, ou seja, representar algo sem 

representar algo real. A consciência tomou condições de emancipar-se do mundo para lançar-

se à construção da teoria, da teologia, da filosofia, da moral, etc. Ocorre que se essas teorias 

entram em contradição com a realidade, isso só pode ocorrer porque as relações materiais estão 

invertidas (MARX; ENGELS, 2007, p. 36). 

 A divisão do trabalho, então expressa-se na classe dominante como divisão entre 

trabalho espiritual e trabalho material, de modo que no interior dessa classe, uma parte aparece 

como pensadores, ideólogos ativos, aqueles que criam conceitos e que fazem da atividade de 

formação da ilusão da classe dominante sobre si mesma o seu meio principal de subsistência, 

enquanto os demais se comportam de forma passiva e receptiva, pois seriam de fato os membros 

ativos da classe, e como tais possuem menos tempo para elaborar ilusões e ideias sobre si 

próprios (MARX; ENGELS, 2007, p. 47-48). 

 As categorias econômicas são abstrações das relações materiais reais do capitalismo, 

daí incorre o erro dos ideólogos, economistas burgueses, que acreditam ser estas categorias 

econômicas leis eternas, e não históricas, válidas exclusivamente para certo desenvolvimento 

histórico determinado pelas forças produtivas (MARX, 2009, p. 250). Bottomore (2012, p. 

166), em “Dicionário do pensamento marxista”, afirma que a divisão organizada do trabalho 

no modo de produção capitalista é proclamada pelos ideólogos liberais como a organização que 

aumenta a força produtiva do capital, assim, o confinamento dos trabalhadores que limita e 

deforma suas possibilidades humanas é convenientemente ignorado.  

 Será assim que qualquer tentativa de regular ou controlar o caos trabalhista no 

capitalismo será denunciada como uma limitação da liberdade individual, dos direitos da 
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propriedade privada e da iniciativa empresarial do capitalista individual. A ideologia burguesa 

analisa a divisão de trabalho em termos da distribuição dos indivíduos por empregos segundo 

preferências e habilitações, inatas ou adquiridas, a anunciar a especialização como fonte de 

maior desenvolvimento e maior produtividade, e, a ignorar a divisão do trabalho como produto 

de relações econômicas e sociais (BOTTOMORE, 2012, p. 166). 

 Nesta lógica, ainda enquanto consequência da divisão do trabalho no modo de produção 

capitalista, é preciso destacar o surgimento do Estado, enquanto representante dos interesses 

universais. Justamente da contradição do interesse particular com o interesse coletivo no 

capitalismo é que o Estado se assume como interesse coletivo, enquanto forma autônoma, 

separada dos reais interesses singulares, na forma de uma comunidade que é ilusória. O Estado 

representa, na realidade, o bem ilusoriamente comum, ou seja, sempre será um poder alienado 

da vida social. Haverá necessariamente um caráter parcial das lutas no interior do Estado, ou 

seja a luta pela democracia, a aristocracia e a monarquia, a luta pelo direito de voto, etc., que 

encobrirão as lutas efetivas das diferentes classes entre si (MARX; ENGELS, 2007, p. 37).  

 Ocorreu que por meio da emancipação da propriedade privada em relação à 

comunidade, o Estado se tornou uma existência particular ao lado e fora da sociedade civil, mas 

não passa de uma organização que os burgueses se dão para a garantia recíproca de sua 

propriedade e interesses. Através do Estado a classe dominante faz valer seus interesses comuns 

e sintetiza a sociedade civil inteira, ademais todas as instituições coletivas são mediadas pelo 

Estado e adquirem por intermédio dele uma forma política. Forma-se, então, a ilusão, por 

intermédio da ideologia, de que a lei se baseasse na vontade livre e geral, sobretudo ao que se 

refere ao direito privado, e será assim que o direito é reduzido à lei. Evidentemente, que a lei 

não passa de uma expressão geral da própria burguesia, precisamente porque dominam como 

classe (MARX; ENGELS, 2007, p. 76-77). 

 

Essa ilusão jurídica, que reduz o direito à mera vontade, resulta necessariamente, no 

desenvolvimento ulterior das relações de propriedade, no fato de que alguém pode ter 

um título jurídico de uma coisa sem ter a coisa realmente. Se, por exemplo, a renda 

de um lote conserva, sem dúvida alguma, o seu título jurídico, juntamente com o jus 

utendi et abutendi. Mas ele não poderá empreender nada e não possuirá nada como 

proprietário rural, caso não disponha de capital suficiente para cultivar sua terra. A 

partir dessa mesma ilusão dos juristas explica-se que, para eles e para todos os códigos 

jurídicos em geral, seja algo acidental que os indivíduos estabeleçam relações uns com 

os outros, contratos, por exemplo, que essas relações sejam consideradas como 

relações que podem ser estabelecidas ou não a depender da vontade, e cujo conteúdo 

repousa inteiramente sobre o arbítrio dos contratantes. (MARX; ENGELS, 2007, p. 

77) 

 



34 

 

 O Estado capitalista, é, então, o reflexo da dominação de uma determinada classe social, 

cujo poder social, advindo de sua riqueza, expressa-se através desta determinada expressão 

prático idealista (MARX; ENGELS, 2007, p. 42). Então, enquanto ideologia, categorias e 

instituições historicamente específicas, no capitalismo, são tratadas como eternas e não como 

transitórias (BOTTOMORE, 2012, p. 166), e as relações na jurisprudência e na política acabam 

por se converterem em conceitos na consciência, e por não estarem acima dessas relações, 

também os conceitos dessas relações estão na mente de religiosos, juristas, políticos, etc. 

(MARX; ENGELS, 2007, p. 78). No que se refere a questão do falseamento da ideologia 

dominante colocam Marx e Engels (2007, p. 78): “Ideia do direito. Ideia do Estado. Na 

consciência comum, a questão é colocada de cabeça para baixo”. 

 O fato é que, como determina Pinho (2013, p. 46-47; p. 58-59), as ideologias, em suas 

diversas manifestações, podem acabar por desenvolver os indivíduos, quanto podem também 

obstaculizar esse desenvolvimento. A existência das sociedades de classes permite a exploração 

do homem pelo homem e obstaculiza o desenvolvimento destes, visto que ficam desumanizados 

em suas necessidades e capacidades. A divisão social do trabalho é, assim, a mutilação do 

homem, equiparando o agir do indivíduo ao agir de animais. A divisão social do trabalho 

implica ainda na propriedade privada, na contradição entre o interesse particular e o interesse 

universal, no Estado e, finalmente, na alienação da vida social, que nada mais é que a 

subordinação dos homens a forças alheias, como o mercado mundial, que implicam, 

necessariamente, no descompasso entre o desenvolvimento do indivíduo humano e o 

desenvolvimento do gênero humano.  

 Marx e Engels em “Ideologia Alemã” criam como resposta revolucionária ao modelo 

capitalista uma ideologia da emancipação humana universal, o comunismo. Eles reconhecem, 

para tanto, que as formas ideológicas, necessariamente, estão vinculadas com a realidade 

material dos indivíduos, e assumem como proposta revolucionária a transformação do trabalho, 

enquanto forma moderna de sociabilidade, atingindo, assim, o núcleo da divisão social do 

trabalho e das classes sociais. Enquanto materialistas acreditam que a sociedade civil e seu 

desenvolvimento, baseado nas forças produtivas e na divisão social do trabalho, constituem o 

palco da história da humanidade, portanto criticam teorias filosóficas ou científicas burguesas 

idealistas, que afirmam que a transformação da realidade há de vir de uma modificação no plano 

das ideias. No comunismo haverá uma revolução radical da forma da sociabilidade, em que o 

desenvolvimento do interesse particular de cada individualidade humana não entrará mais em 

conflito com o gênero humano (PINHO, 2013, p. 58-59; p. 78). 
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1.2 Análise da categoria ideologia em Gyorgy Lukács 

 

 Como já foi afirmado, Marx, no prefácio de 1859, expressa que as formas ideológicas 

da vida social são formas de consciência, através das quais os conflitos sociais, enraizados na 

vida material dos homens, são conscientizados e combatidos até o fim (MARX, 1982, p. 25). 

No mesmo sentido, Lukács (2013, p. 465) determina que as ideologias são produtos espirituais 

que tornam conscientes e operacionais as contradições entre as classes antagônicas, em suas 

palavras: “A ideologia é sobretudo a forma de elaboração ideal da realidade que serve para 

tornar a práxis social humana capaz de agir”. 

 Assim, a existência social da ideologia parece pressupor os conflitos sociais, que 

precisam ser travados em sua forma primordial, ou seja, a forma socioeconômica, mas que 

acabam por desenvolver formas específicas em cada sociedade concreta. Os portadores 

ontológicos imediatos de toda atividade social, portanto, também dos conflitos, são os 

indivíduos singulares, então, no plano imediato, todos os conflitos se manifestam como embates 

de interesses entre homens singulares, ou grupos humanos. Os interesses dos homens são 

fortemente convergentes com os de alguns outros indivíduos, enquanto, também, serão 

fortemente divergentes em relação aos interesses vitais de outros homens.  Este contexto será, 

naturalmente, o palco das ideologias (LUKÁCS, 2013, p. 471). 

 Os antagonismos sociais só podem ser enfrentados, de forma eficaz, quando os membros 

de um grupo são capazes de convencer a si mesmos de que seus interesses vitais coincidem 

com os interesses essenciais da sociedade como um todo. Se tais noções são impostas, como 

meio de convencimento, por violência direta ou dissimulada, resulta em nuanças importantes, 

mas não é decisivo para sua determinação como ideologia, muito menos, também, o é a questão 

se o conteúdo corresponde a realidade dos fatos sociais. Em suma: o surgimento das ideologias 

pressupõe estruturas sociais, nas quais grupos diferentes, com interesses antagônicos, almejam 

impor à toda sociedade seus interesses com a roupagem de interesse geral (LUKÁCS, 2013, p. 

471-472). 

   Lukács, em “Ontologia do ser social”, classifica a ideologia não por critérios 

científicos gnosiológicos, mas por um critério ontológico prático, de maneira que ideologia 

pode ser definida como representações da realidade, falsas ou verdadeiras, que terão a função 

social de instrumento teórico ou prático de conscientização para a práxis social (PINHO, 2013, 

p. 79-80).  Sendo desta forma, o autor nega a compreensão da categoria ideologia em um uso 

unicamente pejorativo, que representa a realidade social como formação arbitrária do 

pensamento de pessoas singulares. Primeiramente, porque a alienação do pensamento de um 
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único indivíduo, mesmo sendo dotada de valor ou desvalor, não pode ser considerada enquanto 

ideologia. Ora, se a ideologia é a forma de elaboração ideal da realidade que serve para tornar 

a práxis social humana consciente e capaz de agir, logo parece evidente a necessidade da 

universalidade de concepções para dar conta dos conflitos do ser social (LUKÁCS, 2013, p. 

465). 

 Os produtos espirituais, sob o ponto de vista ontológico, só serão ideologia se constituir 

uma força real no quadro social, assim o critério distintivo da ideologia não é mais a falsa 

consciência, mas sua função na sociedade para combater conflitos. Nenhum ponto de vista 

individualmente, verdadeiro ou falso, nenhuma hipótese, teoria científica, etc, constituem em 

si e por si só, uma ideologia, mas podem vir a se tornar ideologia depois que tiverem se 

transformado em veículo, teórico ou prático, para enfrentar e resolver conflitos sociais. 

Portanto, primordialmente o funcionamento enquanto ideologia se encontra no fato de que um 

estrato social vislumbra nessa ideologia o meio apropriado para enfrentar e resolver suas 

colisões sociais, de maneira que a existência social ideológica é independente do caráter moral 

dos motivos de sua aplicação (LUKÁCS, 2013, p. 465-467; p. 489). 

 O núcleo da conceituação da categoria ideologia para Lukács se encontra na questão do 

trabalho. Para o autor (2013, p. 44; p. 47; p. 48) o trabalho pode ser considerado o fenômeno 

originário, o modelo do ser social. Em consonância com Marx, Lukács (2012, p. 286-287) 

acredita que o trabalho abre espaço para uma dupla transformação, por um lado o ser humano 

que trabalha é transformado por seu trabalho, por outro lado os objetos e as forças da natureza 

são transformados em meios de trabalho, objeto de trabalho, em matéria prima, etc. Os objetos 

naturais são convertidos em coisas úteis, e tal conversão é um processo teleológico, que 

pressupõe, portanto pores teleológicos, ou seja, exigem uma antecipação mental dos resultados 

a serem alcançados. Ressaltando que não existe teleologia fora do agir humano, ou seja, fora 

do trabalho. 

 O trabalho é, assim, o modelo de toda práxis social, na qual sempre se realizam pores 

teleológicos, em última análise de ordem material. As formas de objetividade do ser social se 

desenvolvem à medida que a práxis social surge e se explicita a partir do ser natural, tornando-

se cada vez mais claramente sociais. O trabalho possui um aspecto duplo, por um lado sua 

execução está vinculada às leis da natureza em uma incondicionalidade que não admite 

exceções, e por outro lado, o trabalho produz simultaneamente algo qualitativamente novo em 

relação à natureza, ao transformá-la em objetos úteis. Isso significa que, na sociedade, a relação 

entre organismo e meio ambiente é enriquecida e transformada, pela interposição da 

consciência, que recebe a função de tornar as reações imediatas provocadas pelo estímulo, mais 
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efetivas. Tal interposição transforma a relação imediata entre as necessidades do organismo e 

seus tipos de satisfações em uma relação mediada (LUKÁCS, 2013, p. 47; p. 403; 2012, p. 

287). 

 Na natureza, a consciência animal limita-se à existência biológica e à reprodução, o que 

do ponto de vista ontológico é, nas palavras do autor (2013b, p. 63) “um epifenômeno do ser 

orgânico”. Somente no trabalho, com o pôr teleológico, a consciência ultrapassa a simples 

adaptação ao ambiente, e executa na própria natureza modificações, que para os animais seriam 

inconcebíveis. O trabalho constitui a forma originária da práxis, ou seja, a superação da 

animalidade através do salto para a humanização e a superação do caráter epifenomênico da 

determinação meramente biológica da consciência. O trabalho, no sentido estrito do termo, em 

sua forma inicial, portanto enquanto órgão do metabolismo entre homem e natureza, que 

representa a vitória do comportamento consciente sobre a espontaneidade do instinto, mostra 

aquelas categorias que nascem de um modo ontologicamente necessário da forma originária, e 

acabam por transformá-lo no modelo de práxis social em geral (LUKÁCS, 2013, p. 75; p. 78-

79). 

 

É claro que o primeiro impulso para o pôr teleológico provém da vontade de satisfazer 

uma necessidade. No entanto, esse é um traço comum à vida tanto humana como 

animal. Os caminhos começam a divergir quando entre necessidade e satisfação se 

insere o trabalho, o pôr teleológico. E nesse mesmo fato, que implica o primeiro 

impulso para o trabalho, evidencia-se a sua constituição marcadamente cognitiva, uma 

vez que é indubitavelmente uma vitória do comportamento consciente sobre a mera 

espontaneidade do instinto biológico quando entre a necessidade e a satisfação 

imediata seja introduzido o trabalho como mediação. (LUKÁCS, 2013, p. 78) 

 

 Em suma, Pinho (2013, p. 82) afirma que para Lukács o trabalho é um processo 

teleológico, um “por teleológico”, porque se principia de uma elaboração ideal na mente do ser 

que efetiva a forma a ser cristalizada no objeto, através da atividade. Para que assim ocorra é 

preciso que exista, necessariamente, um conhecimento, mesmo que parcial, da causalidade dos 

objetos naturais, ou seja, implica no conhecimento das propriedades e leis da natureza que 

independem do homem, e as quais ele deve se submeter para transformar seu pensamento em 

realidade. Trata-se de um desenvolvimento em um processo dialético.  Nas palavras de Lukács 

(2012, p. 287): 

 

Com o ato do pôr teleológico no trabalho está presente o ser social em si. O processo 

histórico de seu desdobramento, contudo, implica a importantíssima transformação 

desse ser em si em um ser para si, e, portanto da superação das formas e conteúdos de 

ser meramente naturais em formas e conteúdos sociais cada vez mais puros, mais 

próprios. A forma do pôr teleológico enquanto transformação material da realidade 

material, é, em termos ontológicos algo radicalmente novo. 



38 

 

 

 No trabalho a subjetividade, elaboração ideal, converte-se em objetividade, ou seja, 

realidade, no entanto, as leis causais precisam ser respeitadas. Ressalta-se que em tal processo 

a objetividade não é capaz de determinar de forma absoluta a subjetividade (PINHO, 2013, p. 

82). Portanto, existe no trabalho dois momentos ontologicamente diferentes, quais sejam a 

teleologia e a causalidade, em outros termos: a subjetividade e a objetividade. Como já foi 

exposto a realização do trabalho constitui uma prévia ideação do sujeito que o efetua, o que não 

significa identidade entre sujeito e objeto, já que a objetivação é a mediação essencial que 

relaciona a teleologia com a produção do objeto útil resultante. Este é ontologicamente diferente 

da consciência que o concebeu como fim, apresentando história própria e diferenciada daquele 

que o produziu. Logo, é possível concluir que as objetividades não se confundem como o sujeito 

(COSTA, 2007, p. 71) 

 Toda ação humana possuirá um caráter teleológico, aí haverá uma decisão, advinda do 

elemento subjetivo, acerca das alternativas impostas pelo elemento objetivo da realidade, na 

atividade laborativa. O caráter da alternativa aí, desencadeada pelas necessidades sociais, está 

orientado para a transformação dos objetos naturais. No trabalho, portanto, existe uma escolha 

entre caminhos, cujo fim, a satisfação da necessidade, será produzida não pelo sujeito que 

decide, mas pelo ser social no qual ele vive e opera (LUKÁCS, 2013, p. 76-77).  

 Na realidade as alternativas concretas do trabalho, que devem ser escolhidas pela 

subjetividade, implicam, tanto a determinação do fim, como a execução, uma escolha entre 

certo e errado, e é neste ponto que se encontra sua essência ontológica. Lukács (2013, p. 79) 

afirma: “Essa transformação do sujeito que trabalha – autêntico devir homem do homem – é a 

consequência ontológica necessária do objetivo ser propriamente – assim do trabalho.”. 

 

A partir daí, escolhidos os materiais mais adequados e colocados os procedimentos de 

consecução da finalidade, a sequência de atos que transforma a prévia ideação em um 

produto objetivo é orientado por um novo conjunto de decisões alternativas. Na 

verdade, a finalidade, a escolha dos meios e a efetivação da prévia ideação, vinculam-

se através de inúmeras decisões alternativas. E isso, vai além do processo de 

constituição do objeto, este devido à própria legalidade natural, necessita de 

manutenção, o que inicia uma outra corrente de decisões alternativas que, com o 

desenvolvimento do ser social, tornam-se mais complexas e diversificadas. Isso 

evidencia a imanência do caráter social do trabalho, pois o indivíduo defronta-se cada 

vez mais com causalidades postas, produzidas por outros indivíduos. O que significa 

que as novas decisões tomadas têm como foco não mais a utilidade imediata de uma 

objetivação a ser efetivada, implicando uma ampliação e complexidade maior do 

conjunto das decisões alternativas. (COSTA, 2007, p. 72) 
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 O caráter essencial do trabalho para o devir do homem se revela no fato de que sua 

constituição ontológica é o ponto de partida genético de outra questão vital, que move os 

homens ao longo de sua história, no caso, a liberdade. Esta consiste, enquanto momento da 

realidade, em uma decisão concreta entre diversas possibilidades reais, e se a questão da escolha 

é posta em um nível mais alto de abstração que a separa do concreto, ela acaba por perder toda 

sua relação com a realidade e se torna uma especulação vazia. No entanto, é preciso colocar 

que a liberdade é um querer transformar a realidade, o que significa que esta, enquanto 

finalidade da transformação, não pode deixar de estar presente mesmo na abstração mais ampla 

(LUKÁCS, 2013, p. 137-138). 

 Se nas decisões alternativas do trabalho está contido o fenômeno originário da liberdade, 

isso acontece porque ela acaba por colocar em marcha os primeiros atos, nos quais aquelas 

surgem através das objetivações, podendo se tornar veículo de algo novo, que não só modifica 

objetivamente o ser social, mas transforma a mudança do objeto em um pôr humano voluntário. 

O desenvolvimento da sociedade humana consiste essencialmente em que tais decisões 

dominam todos os passos na vida, não importa se, e em que medida os homens tomam 

consciência desse fundamento (LUKÁCS, 2013, p. 375). O fato é que o caráter teleológico do 

agir humano, dentro e fora da economia em sentido estrito, implica em uma liberdade humana 

relativa, pois é verdade que o homem é livre porque pode escolher entre as alternativas postas, 

tanto na natureza quanto na vida em sociedade, criando o mundo que vive, mas é verdade 

também que tais escolhas não estão dentro de circunstâncias escolhidas por este homem 

(PINHO, 2013, p. 84). 

 Com o trabalho e com a linguagem o homem ganha expressão como força fundante da 

nova forma do ser em surgimento, ou seja, do ser social. Assim, o trabalho, ou práxis, bem 

sucedido só é possível se a consciência percebe os objetos do mundo exterior, quando ela os 

produz idealmente, quando ela os apreende e os trabalha de maneira que corresponda ao ser em 

si. É, portanto, com o pôr teleológico direcionado para o uso, para a mudança do mundo 

objetivo, que ocorrerá a seleção entre a infinidade extensiva e intensiva dos objetos e processos 

da natureza que possibilitam um comportamento de práxis em relação a eles (LUKÁCS, 2013, 

p. 410; p. 413-414). 

 Assim como Marx, Lukács (2013, p. 114-115) dá ênfase ao nexo indissolúvel, 

universalmente necessário, entre o desenvolvimento econômico objetivo e o desenvolvimento 

do homem. Então, a práxis econômica é consumada pelo homem e a sua totalidade, constituindo 

um complexo dinâmico objetivo, em que a regulação ultrapassa a vontade de cada homem 

singular, impondo-se como sua realidade social objetiva, e acaba por produzir e reproduzir o 
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homem social. Em outros termos: produz e reproduz as relações que tornam possível o 

desenvolvimento superior do homem, enquanto próprio homem, naquelas faculdades que 

transformam em realidade as possibilidades (LUKÁCS, 2013, p. 115).  

 Logo que o trabalho se tornou social, mais desenvolvido, ou seja, dependente da 

cooperação de outras pessoas, independendo do fato de que já existia a problemática do valor 

da troca ou que a cooperação tivesse como objetivo, tão somente, os valores de uso, passa a 

existir uma segunda forma de pôr teleológico, no qual o fim posto é imediatamente um pôr fim 

por outros homens. Ocorreu que nas formas mais posteriores de trabalho, houve um plano de 

ação dos homens sobre os outros homens, cujo objetivo, em última instância, acabou sendo uma 

mediação para a produção de valores de uso. O conteúdo do pôr teleológico neste momento, 

em termos gerais, é a tentativa de induzir outras pessoas ou grupos a realizar pores teleológicos 

concretos (LUKÁCS, 2013, p. 83). 

 

[...] o fim teleológico é o de induzir outros homens a pores teleológicos que eles 

mesmos deverão realizar, a subjetividade de quem põe adquire um papel 

qualitativamente diferente e, ao final, o desenvolvimento das relações sociais entre os 

homens implica que também a auto transformação do sujeito se torne um objeto 

imediato de pores teleológicos, cujo caráter é um dever ser. Naturalmente, esses pores 

não se diferenciam apenas por serem mais complexos, mas exatamente porque 

também se distinguem qualitativamente daquelas formas de dever ser que contamos 

no processo de trabalho. (LUKÁCS, 2013, p. 105) 

 

 O pôr teleológico aqui já não é mais algo puramente natural, mas trata da consciência 

de um grupo humano, é um segundo momento, mais evoluído da práxis social, e pode ser 

denominado de pôr teleológico secundário. Trata-se, na verdade, de atividades, para além do 

trabalho no sentido estrito, que acabam por organizar os homens em sociedade. São pores 

teleológicos que visam impelir aos demais homens determinadas teleologias, transformando os 

nexos causais do mundo humano-social produzido pelo homem a partir de determinadas 

condições históricas. Em suma, enquanto os pores teleológicos primários, advindos do trabalho 

em sentido estrito, visam um objeto real, movimentando nexos causais naturais que independem 

do homem, os pores teleológicos secundários, advindos de atividades que pretendem organizar 

o homem em sociedade, visam um objeto ideal, pretendendo provocar um novo comportamento 

nos demais indivíduos, visando, portanto, pores teleológicos futuros (PINHO, 2013, p. 82-83). 

Sobre as diferenças entre posições teleológicas primárias e secundárias determina Pinho (2013, 

p. 83): 

 

Uma primeira distinção consiste no fato de que o grau de conhecimento dos nexos 

causais da objetividade visada, que jamais é completo em ambos os tipos de posição, 
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é incomparavelmente menor nas posições secundárias do que nas primárias. Isto 

porque o ser social, visado pelas posições teleológicas secundárias, é muito mais 

complexo do que o ser da natureza, visado pelas posições primárias. Além disso, as 

posições teleológicas secundárias ao induzirem novas posições teleológicas podem 

modificar, ao mesmo tempo, os nexos causais da realidade visada. Porém, é mister 

salientar que o coeficiente de incerteza superior das posições secundárias, em relação 

ao das primárias, não significa um desconhecimento absoluto e uma irracionalidade 

absoluta da atividade guiada ideologicamente. Uma segunda diferença, – decorrente 

da distinção básica entre os dois tipos de posição -, está no fato de que o problema da 

avaliação da intenção é muito mais complexo nas posições teleológicas secundárias, 

já que a objetividade visada nunca pode ser claramente precisada. 

   

 O conceito amplo de ideologia de Lukács se refere ao momento ideal das posições 

teleológicas secundárias. Em outros termos, refere-se ao momento ideal da práxis social 

(PINHO, 2013, p. 82-83). Nas palavras de Pinho (2013, p. 84): “A socialização humana se 

completa com as posições teleológicas secundárias, que podem levar a explicitação subjetiva, 

isto é, na consciência, do gênero humano como gênero para si”.  De acordo com esta noção, as 

seguintes afirmações de Lukács precisam ser destacadas (2013, p. 465): 

 

A ideologia é sobretudo a forma de elaboração ideal da realidade que serve para tornar 

a práxis social humana consciente e capaz de agir. Desse modo, surgem a necessidade 

e a universalidade de concepções para dar conta dos conflitos do ser social: ela tem 

origem imediata e necessariamente no hic et nunc social dos homens que agem 

socialmente em sociedade. Essa determinidade de todos os modos de exteriorização 

humanos pelo hic et nunc do ser propriamente assim histórico social de seu 

surgimento tem como consequência necessária que toda reação humana ao seu meio 

ambiente socioeconômico, sob certas circunstâncias, pode se tornar ideologia. Essa 

possibilidade universal de virar ideologia está ontológicamente baseada no fato de que 

seu conteúdo (e, em muitos casos, também a sua forma) conserva dentro de si as 

marcas indeléveis de sua gênese. Se essas marcas eventualmente desvanecem a ponto 

de se tornarem imperceptíveis ou se continuam nitidamente visíveis é algo que 

depende de suas –possíveis- funções no processo dos conflitos sociais.  

 

 Trata-se de afirmar, como já foi exposto, que para Lukács as ideologias são produtos 

espirituais, através dos quais os homens se conscientizam da problemática do real e 

operacionalizam a práxis social. Tal conceituação trata das ideologias, em sentido amplo, e 

estão presentes em todas as sociedades e não apenas nas sociedades de classes, sendo uma 

categoria eterna da vida humana, tal como o trabalho no sentido estrito. A especificidade está 

no fato de que elaborações ideias da realidade servem como mecanismos para enfrentar os 

problemas e exigências impostos pelo caráter complexo das relações sociais, tornando a práxis 

social operativa e consciente, já que o elemento essencial, presente no trabalho, provoca 

inflexão entre o ser biológico e o mundo dos homens (COSTA, 2007, p. 104-105). 

 Pelo papel ativo da consciência é que o homem caracteriza-se como um ser que 

inicialmente, por meio do trabalho, encontra respostas para suas necessidades. Tal fato 
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determina que, através de ações teleológicas, que visem suscitar em outros homens posições 

teleológicas semelhantes, exista a complexificação da realidade social. Assim, a ideologia surge 

das necessidades impostas pela socialização crescente do ser social, correspondendo a um 

condicionamento social concreto, qual seja a necessidade e a universalidade de algumas visões 

para dominar os conflitos, que perpassam pelas contradições entre indivíduos e pelas 

comunidades até as lutas de classes (COSTA, 2007, p. 104-105). 

 Quanto mais desenvolvidas são as formações sociais mais necessárias para a reprodução 

da vida social serão as ações práticas e coordenadas entre diferentes indivíduos orientados para 

a manutenção e ampliação de determinadas estruturas. Para tal modo de orientação social ter 

uma estabilidade efetiva o pressuposto básico é que os indivíduos sejam convencidos a agir de 

forma apropriada para cada sociabilidade, o que implica em específicas objetivações que atuam 

nas subjetividades (COSTA, 2007, p. 77-79). 

 

Isso só é compreensível sob um pressuposto ontológico de que, quanto mais 

desenvolvidas as formações sociais, mais imprescindíveis para a reprodução social 

torna-se constituição de uma malha de ações práticas e coordenadas entre diferentes 

indivíduos orientadas para a manutenção e ampliação de determinadas estruturas. Para 

tal mecanismo ter uma estabilidade efetiva, o pressuposto básico é que os indivíduos 

sejam convencidos a agir de modo apropriado para cada forma determinada de 

sociabilidade. O que implica, em última instância, o surgimento de um conjunto 

específico de objetivações que atuam diretamente sobre a subjetividade. Essa é a 

matriz ontológica da gênese de complexos sociais como o Estado, a moral, os 

costumes e, do que nos interessa, da educação e da ideologia. Portanto, quanto maior 

a complexidade social – nos modos de produção escravista e feudal, por exemplo, os 

mecanismos de exploração eram essencialmente extra-econômicos, porém no 

capitalismo os mecanismos de exploração são eminentemente econômicas –, maior a 

importância e necessidade de influir sobre a subjetividade individual, e também social, 

para que aja, nas situações historicamente determinadas, de acordo com as formas 

socialmente estabelecidas de maneira hegemônica. (COSTA, 2007, p. 80).  

 

 O fato é que um pôr teleológico sempre produz novos pores, até que surgem totalidades 

complexas, propiciando a mediação cada vez mais ampla entre homem e natureza, em termos 

sociais. A constante produção do trabalho que leva a divisão do trabalho, torna a mediação cada 

vez mais densa. Neste processo o próprio homem é modificado, tornando visível a dialética do 

conscientemente intencionado e do espontaneamente provocados dos demais indivíduos através 

do desenvolvimento. Dinâmica em que as alternativas são postas concretamente pelo 

metabolismo entre sociedade e natureza, o homem precisa reagir a estas, com novos pores 

teleológicos, e a execução prática destes determinará a reprodução social dos homens de forma 

socialmente fixada, determinando, assim, o crescimento da capacidade de vida da sociedade em 

seu todo, e a difusão e o aprofundamento das capacidades individuais do homem singular 

(LUKÁCS, 2013, p. 206). 
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Já o trabalho simples, orientado apenas para o valor de uso, era um submetimento da 

natureza pelo homem, para o homem, tanto em sua transformação de acordo com suas 

próprias necessidades como na aquisição do domínio sobre seus instintos e afetos 

puramente naturais e, por meio destes, da inicial formação de suas faculdades 

especificamente humanas. A orientação objetiva da legalidade econômica para a 

economia de tempo produz diretamente a divisão ótima do trabalho, isto é, dá origem, 

cada vez, a um ser social com um nível de socialidade sempre mais pura. Esse 

movimento é, pois, objetivamente, independentemente do modo como o interpretam 

as pessoas que dele participam, um passo para a realização das categorias sociais a 

partir do seu ser em si originário até um ser para si sempre mais ricamente 

determinado e sempre mais efetivo. Ora, a encarnação adequada desse ser para si da 

socialidade desdobrada, que chegou a si mesma, é o próprio homem. (LUKÁCS, 

2013, p. 114). 

 

 Parece essencial resgatar ainda dois conceitos importantes na teoria do trabalho de 

Lukács, quais sejam: a objetivação do objeto e a alienação do sujeito. Ocorre que todo produto 

do trabalho é objetivado para poder ser utilizado para determinados fins, nesta objetivação, tal 

produto se torna útil e se fixa como propriedade existente do objeto objetivado. O predomínio 

da objetivação como categoria central do ser social, baseado em pores teleológicos, é uma 

realidade, a própria linguagem é uma imagem ideal da objetividade, especificamente, da 

objetivação no plano da consciência. Já a alienação trata do fato de que o homem precisa 

subordinar sua vontade à atividade laborativa, ou seja, dedicando-se na transformação da 

natureza em objeto útil, a atividade exercida retroage, determinando o desenvolvimento de sua 

personalidade (LUKÁCS, 2013, p. 417-418; p. 420-421; PINHO, 2013, p. 81). 

 

Na objetivação, o homem produz algo prático, mesmo que seja só a expressão de seus 

sentimentos por meio da linguagem, que, por sua essência, é predominantemente 

genérica, que, em alguma proporção, constitui um elemento de construção daquilo 

que o gênero é propriamente, ao passo que o aspecto da alienação no mesmo ato indica 

que este foi posto em movimento por um homem singular e que expressa e influencia 

positiva ou negativamente o seu desdobramento individual. (LUKÁCS, 2013, p. 536) 

 

 A objetivação e a alienação são aspectos do mesmo ato unitário, mas existe um 

desenvolvimento desigual entre ambos. A objetivação efetiva algo na realidade que trata de 

maneira mais imediata à totalidade da produção social, já a alienação acaba por se relacionar 

ao pôr da interioridade do homem, e necessariamente implica em mediações contínuas para a 

formação da subjetividade deles. A objetivação perfaz a essência de toda práxis social, ao 

mesmo tempo que revela uma atividade do ser social, o que acaba por determinar a reforma do 

próprio homem enquanto sujeito que coloca objetivações. As alienações do homem, por sua 

vez, desde a linguagem até objetivações do mais alto valor, sempre serão pores teleológicos, 

constituem uma relação entre sujeito e objeto, típica entre o homem e o mundo. A relação entre 
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objetivação e alienação se encontra em constante mudança na história (LUKÁCS, 2013, p. 422-

423; p. 425). 

 

Nos primórdios, certamente predominaram os componentes da objetivação, embora 

justamente nesse ponto o trabalho objetivado deva ter tido importantes repercussões 

transformadoras sobre o seu sujeito, embora dificilmente se possa supor que 

diferenças pessoais, como destreza, inventividade, etc., não tenham deixado no 

produto, já nos estágios mais primitivos, impressões não materiais da subjetividade 

que objetiva e aliena. Mas um desenvolvimento longo, com muitas formas de 

desigualdade, foi necessário para, por um lado, trazer a alienação a uma determinada 

autoconsciência e, por outro, assegurar seu papel no processo global, que não coincide 

simplesmente com o simples caráter de valor ou de adverso ao valor ativo objetivo 

que já ocorreu no estágio de mera singularidade, mas já se converteu em alienação 

real de uma existência humana realmente existente (...). É com a 

desantropomorfização do trabalho, que começa com uma forma em si ainda não 

consequente, com a divisão do trabalho na manufatura, que gradativamente 

desaparece o momento da alienação de tais objetivações. Todavia, também nesse caso 

apenas tendencialmente, pois, mesmo que a parcela objetiva da alienação costume 

desaparecer nas execuções finais, realizadas por trabalhadores singulares, o 

planejamento geral de um tipo de produto, o seu estilo, ainda assim pode ostentar o 

selo da alienação. (LUKÁCS, 2013, p. 423) 

  

 Nenhuma alienação pode se tornar efetiva, enquanto expressão de uma personalidade, 

se ela não se objetivar de alguma maneira. Os valores só surgem mediante a objetivação-

alienação, já que a objetividade simples é indiferente a valores, somente trazida para o sistema 

de objetivação-alienação é que receberá um valor. A questão é que o homem só pode se tornar 

ativo socialmente, enquanto indivíduo, através de suas alienações, e é assim que se manifesta a 

autêntica relação que mantém com a sociedade em que vive. Portanto, a alienação constitui a 

forma geral inevitável de toda atividade humana. Os homens só poderão expressar a sua 

individualidade em atos nos quais, conscientes ou não, cooperam na formação de sua própria 

generalidade. Tais atos só adquirem tal efetividade em decorrência das generalizações neles 

operantes, que constituem os pressupostos para que se tornem elementos de construção das 

ideologias, adequados para enfrentar e resolver conflitos suscitados pela vida social. Embora, 

tais processos surjam de pores teleológicos, é evidente que, enquanto processos sociais, não 

constituem caráter teleológico (LUKÁCS, 2013, p. 424; p. 430; p. 450; p. 536). 

 

Só quando o homem singular apreende a sua própria vida como um processo que faz 

parte desse desenvolvimento do gênero, só quando ele, por essa via, experimenta e 

busca realizar sua própria conduta de vida, os auto comprometimentos daí 

decorrentes, como pertencentes a esse contexto dinâmico, só então ele terá alcançado 

uma ligação real e não mais muda com a sua própria generalidade. (LUKÁCS, 2013, 

p. 601). 
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 O estranhamento é, neste contexto, uma forma importante de opressão do ser e só pode 

se originar da alienação, mas, é importante evidenciar, como já foi expresso, que a alienação 

pode existir e atuar sem produzir estranhamento. Este, nada mais é do que o oposto entre o 

desenvolvimento e potencialização das capacidades humanas e o desenvolvimento da 

personalidade, é, portanto, um fenômeno advindo das relações sociais estabelecidas pelo 

homem, que está fundamentado na esfera da produção material. Ressalta-se que os 

estranhamentos possuem aspectos ideológicos, ou seja, não se resumem a algo puramente 

material, nem tampouco a algo puramente subjetivo (LUKÁCS, 2013, p. 418; p. 577; p. 580; 

p. 623; PINHO, 2013, p. 120-121). 

 O fato é que o desenvolvimento do ser social possui dois aspectos, quais sejam, o 

desenvolvimento do gênero humano, na construção objetiva da realidade em que vive, e o 

desenvolvimento do indivíduo, na construção do seu processo de humanização. O indivíduo 

humano só será capaz de se desenvolver quando colabora, conscientemente ou não, para o 

desenvolvimento do gênero humano. No capitalismo a produção social se desenvolve enquanto 

produção do gênero humano, através do mercado mundial, e a generalidade do indivíduo possui 

pleno desenvolvimento, como nunca antes observável, ao mesmo tempo que a individualidade 

do homem singular também se explicita. Ocorre que a explicitação do gênero humano e da 

individualidade ocorrerá de maneira contraditória. A generalidade para si do homem não 

passará de uma promessa de possibilidade, e o indivíduo humano se explicita só de forma 

desumanizada, ou deformada (PINHO, 2013, p. 96; p. 120-121). 

 Então, a concepção de mundo dos indivíduos que se alienam é determinada pelo 

conteúdo dessas alienações, que podem causar ou não o fenômeno de opressão do 

estranhamento. Não se trata de afirmar que tais indivíduos podem criar o mundo, mas de 

concluir que os homens, enquanto seres que respondem, posicionam-se em suas alienações, 

mediante questões existenciais momentâneas de suas respectivas sociedades. Da interação entre 

homem e entorno surge uma mescla entre ser e valor, e o caráter de ser específico do valor está 

entre as categorias do ser social que mais demoraram a ser conhecidas adequadamente, através 

da relação entre o pensamento cotidiano e as teorias filosóficas científicas. Trata-se das forças 

que são capazes de formar a concepção do homem singular e que podem determinar um 

problema universalmente social, relacionado a questão da ideologia. O marxismo foi o primeiro 

a possibilitar uma crítica ontológica da vida cotidiana, da sua influência sobre a ciência, e a 

influência recebida por ele, através de seu método (LUKÁCS, 2013, p. 450-451; p. 458-459; p. 

463). 
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 A consciência do homem se origina no trabalho, para o trabalho e mediante o trabalho, 

e intervém em sua atividade de auto reprodução. Mesmo a ciência, a teoria, e independente dos 

pores teleológicos causais originados no trabalho, mesmo chegando ao mais auto grau de 

desenvolvimento, nunca poderão romper inteiramente com essa relação de origem. Nesta dupla 

relação de vínculo e independência aparece um problema essencial para analisar, qual seja, a 

problemática, no curso da história, entre a teoria e a práxis. Para tanto, o trabalho deve estar no 

centro de tal disputa, já que o trabalho, enquanto práxis social, é o único complexo do ser em 

que o pôr teleológico possui um papel de fato real e transformador da realidade, e também é a 

única relação correta entre teleologia e causalidade, princípios mutuamente heterogêneos, que 

apesar da contraditoriedade, em uma coexistência comum, dinâmica e indissociável, constituem 

o fundamento que só no campo do ser social são ontologicamente possíveis (LUKÁCS, 2013, 

p. 87; p. 89). 

 É no trabalho em sentido estrito, nos atos que transformam a causalidade espontânea em 

causalidade posta que, justamente porque existe uma relação entre homem e natureza e não 

entre homem e sociedade, o puro ato cognitivo das ações estão preservados de modo menos 

alterado que nos níveis superiores. No entanto, em qualquer pôr de causalidade, em que o fim 

posto consiste na transformação da consciência de indivíduos, o interesse social, sempre 

existente em qualquer pôr do fim, termina por influir no pôr de cadeias causais necessárias para 

sua realização. Então, nestes tipos de causalidade de tipo superior, ou seja, mais sociais, ocorre 

uma influência do pôr do fim teleológico sobre as suas reproduções espirituais, e mesmo que 

este ato já tenha se transformado em ciência, será considerado uma ilusão pensar que se possa 

obter uma cópia totalmente imparcial, do ponto de vista da sociedade, das cadeias causais 

dominantes e também das causalidades naturais (LUKÁCS, 2013, p. 91). 

 No trabalho, tomado em si mesmo, é a práxis que estabelece o critério absoluto da teoria, 

no entanto, não somente no caso do trabalho em sentido estrito, mas também no caso de todas 

as atividades análogas de caráter mais complexo, é verdade que a experiência, adquirida da 

atividade laborativa, pode permitir um julgamento sobre certo e errado com a mesma clareza 

do trabalho, e elabora tal julgamento em um nível mais elevado de generalização. Assim, ao 

utilizar esse resultado para aperfeiçoar o processo de trabalho, é possível afirmar que a práxis 

é usada como critério de teoria. Tais questões demarcam uma realidade de constantes lutas na 

história da ciência, isso porque, independente do grau de consciência, as representações 

ontológicas dos homens são influenciadas pela sociedade, independente do componente 

dominante desta. Ocorre que essas representações cumprem um papel muito influente na práxis 

social e com frequência se condensam em poder social (LUKÁCS, 2013, p. 94-95).  
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 É preciso, então, cautela na declaração acrítica da práxis como critério da teoria, uma 

crítica ontológica consciente se faz essencial para não comprometer a constituição essencial 

dessa função de critério de práxis. Seria equivocado afirmar que a ciência sempre pode corrigir 

de forma ontológica crítica o pensamento advindo da vida cotidiana, a filosofia das ciências, e 

ao contrário, vale a mesma afirmação. As consequências espirituais do desenvolvimento 

desigual das sociedades de classe são múltiplas, é preciso orientar a crítica através do conjunto 

diferenciado da sociedade em termos das classes. Somente assim será possível aplicar de forma 

adequada a função da práxis como critério da teoria, fundamental para todo desenvolvimento 

espiritual e para qualquer práxis (LUKÁCS, 2013, p. 97-98).  

 Portanto, a consciência humana, através do trabalho, que impõe finalidades, pode se 

converter em realidade, ultrapassando o mero adaptar-se aos ambientes, e organizando a vida 

em sociedade. Tal consciência relativa às tarefas, ao mundo e ao próprio indivíduo, advém da 

reprodução da própria existência, não é importante se os homens que a elaboram, através de 

pores teleológicos secundários, tenham ou não compreendido sua essência real, ou que sua 

representação seja de forma mágica ou mítica. Fato que só reafirma que o agir finalístico do 

pensamento e da execução de tarefas podem dar origem continuamente a formas superiores de 

práxis, que se misturam com falsas representações acerca das coisas que não existem, e são 

tidas como verdadeiras e como fundamento essencial (LUKÁCS, 2013, p. 84, 87). 

 O mundo fenomênico do ser social, ou seja, a forma como se apresenta o mundo do ser 

social, é o fator que gera a maioria dos pores teleológicos, que determinam de modo imediato 

seu desenvolvimento, e assim, determinam um papel significativo também na dialética objetiva 

do fenômeno e da essência. Sobre a discussão sobre essência e fenômeno, Lukács (2013, p. 

376) cita Marx em “O capital”1 (1922 apud LUKÁCS, 2013, p. 376): “Toda ciência seria 

supérflua se a forma fenomênica e as essências das coisas coincidissem imediatamente”, desse 

modo, Marx demonstra, ao longo de sua narração, a estrutura originária do mundo fenomênico 

econômico em contraposição à essência que está em sua base. O fato é que quanto mais 

desenvolvida, quanto mais socializada, torna-se a vida econômica, mais predominante se torna 

a relação entre fenômeno e essência (LUKÁCS, 2013, p. 377). 

 

[...] no ser social, sobretudo no âmbito da economia, cada objeto é, por sua essência, 

um complexo processual; este porém, muitas vezes se apresenta no mundo 

fenomênico como objeto estático de contornos fixos; nesse caso, o fenômeno se torna 

fenômeno justamente pelo fato de fazer desaparecer para a imediatidade o processo 

ao qual ele deve sua existência como fenômeno. Não é possível superestimar a 

                                                           
1 MARX, Karl. Das Kapital III: Der Gesamtprozess der kapitalistischen Produktion. Hamburgo: O. Meissner, 

1922. p. 352. 
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importância social desse modo fenomênico do processo econômico essencial. 

(LUKÁCS, 2013, p. 377) 

 

 Lukács (2013, p. 379) afirma que a formação social capitalista, muito desenvolvida, 

produz uma forma fenomênica deformada, que os praticantes e porta vozes teóricos dessa práxis 

não são capazes de discernir. Faz referência, como exemplo, ao encobrimento do mais valor 

pelo lucro, que surge de maneira economicamente espontânea e é indispensável à prática 

capitalista, Nesta realidade fenomênica, no qual o mais valor desaparece completamente atrás 

do lucro, a reificação surge, deformando a essência do processo e se convertendo em 

fundamento real inabalável de toda práxis capitalista. 

 Trata-se de uma realidade fenomênica produzida pela dialética própria da produção 

econômica, que não é simples aparência, porque é realidade no cotidiano prático do capitalismo, 

é o fundamento real dos pores teleológicos, sem que estes, em consequência de um 

embasamento em aparência não correspondente à realidade, tivessem de suprimir a si mesmos 

por estarem impondo algo irreal. A constituição de tal mundo fenomênico é o fundamento 

imediatamente real dos pores, nos quais a reprodução do real de todo o sistema econômico é 

capaz de se conservar e de continuar expandindo. Só a investigação ontológica da essência pode 

dar luz à verdade sobre o mundo fenomênico, ainda que este constitua base sólida para os pores 

teleológicos da práxis capitalista cotidiana. É crescente no processo econômico do capitalismo 

a reificação da objetividade social enquanto mundo fenomênico existente, naturalmente 

também o seu espelhamento correspondente na consciência dos homens que efetuam seus pores 

práticos nesse mundo fenomênico imediato (LUKÁCS, 2013, p. 380-381). 

 Como já foi exposto, quanto mais disseminada for a divisão social do trabalho, quanto 

mais social se tornar em correspondência a própria sociedade, tanto mais complexas e inúmeras 

serão as mediações necessárias para manter o funcionamento do processo de reprodução. É 

evidente que tal processo se comunica diretamente com a noção de ideologia, já que tal 

categoria só pode se converter em poder social quando seu ser convergir com as exigências 

essenciais do desenvolvimento da essência. As práticas não econômicas, mas que são 

organizadoras da sociedade, compõem a noção de superestrutura, que segundo Marx 

abrangeriam, sobretudo, a atividade jurídica e a atividade política, estão diretamente 

relacionadas ao mundo fenomênico da esfera econômica (LUKÁCS, 2013, p. 398; p. 481). 

Acerca da questão coloca Lukács (2013, p. 398): 

 

Essa ligação é tão estreita que em vários casos singulares não seria fácil constatar 

quando o conteúdo dos pores teleológicos que aí surgem é predominantemente 

econômico e quando ultrapassa o puramente econômico; na maioria dos casos, esses 
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pores estão voltados para um acionamento simultâneo de ambos os complexos, para 

uma formação do mundo fenomênico da economia (que naturalmente pode ter como 

conteúdo tanto uma preservação como uma formação continuada ou uma destruição), 

que toma como ponto de partida as suas necessidades imediatas, que visa diretamente 

à sua formação, mas que, ao fazer isso, simultaneamente está direcionada em sua 

intenção para a esfera da essência. Portanto, não se trata só formalmente de pores 

teleológicos, como ocorre na esfera econômica mesma, mas também os conteúdos dos 

pores muitas vezes coincidem em amplos trajetos. Apesar disso, seria equivocado 

acreditar que como isso fosse desaparecer totalmente o limite entre base econômica e 

superestrutura ideológica. 

  

 No capitalismo, independente da vontade dos homens, o desenvolvimento econômico 

avança em direção à socialização da produção, ao recuo das barreiras naturais e a redução do 

tempo de trabalho socialmente necessário à produção de valores de uso, e este desenvolvimento 

ontológico da essência do ser resultará no mercado mundial e implicará na realização da 

generalidade humana enquanto autoconsciência do gênero humano. Lukács compreende que o 

desenvolvimento das forças produtivas sob o capital também acaba por desenvolver as 

capacidades humanas, mas não corresponde ao desenvolvimento da personalidade do homem. 

Assim, o homem na sociedade capitalista se torna desumanizado em suas necessidades e 

capacidades, portanto está subordinado a um tipo de opressão específica, advinda do 

estranhamento real e ideológico da alienação (PINHO, 2013, p. 88; p. 91-92; p. 183; LUKÁCS, 

2013, p. 493). 

 

Com a modernidade, o homem emerge senhor da natureza num processo baseado na 

indústria, na urbanização – pressuposto da atividade industrial que subordina o campo 

à cidade –, e na generalização das relações mercantis. O mercado torna-se o elemento 

que mede o conjunto das diferentes atividades sociais, é por meio dele que se dá a 

integração e a unidade da totalidade social. Quebram-se os laços da comunidade e das 

relações de tipo natural. Produção e distribuição de riquezas passam a serem regidas 

por uma legalidade independente da vontade pessoal ou coletiva. Como o mercado se 

efetiva como fundamento das ações humanas, valores como igualdade e liberdade 

tornam se relações interpessoais na exata medida em que possuem como pressuposto 

a troca de mercadorias. (COSTA, 2007, p. 84) 

 

 Neste sentido, a individualidade só conseguirá encontrar em suas alienações uma auto 

confirmação, inclusive para si mesma, e também para seu ambiente, ao se elevar à condição de 

representante de uma camada da sociedade, acatada por ela (LUKÁCS, 2013, p. 450). Pinho 

(2013, p. 92-93) afirma acerca da realidade capitalista: “é colocada a possibilidade da 

convergência entre sociabilidade e a generalidade, porém, coloca apenas a possibilidade, que 

pode vir a ser realizada através da atividade dos homens, aonde entra o papel da ideologia como 

prévia ideação da resolução dos conflitos sociais”.  

 A explicitação da categoria “produto excedente” e o surgimento da sociedade de classes 

estabelece o momento ideal das posições teleológicas secundárias, e estas assumem a função 
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de ser instrumento ideal da luta de classes. Trata-se da caracterização restrita de ideologia na 

teoria de Lukács, em que o autor coloca que na sociedade de classes, as formas ideológicas da 

vida social são um instrumento da luta de classes. No capitalismo formas de violência pura 

seriam insuficientes para a manutenção da exploração, então a persuasão assume papel central. 

Desta forma, a classe dominante sustenta seu domínio na vida material através da ideologia, 

representando seus interesses particulares sobre as formas ilusórias de interesses universais. 

Trata-se de instrumento de operacionalização, teórica e prática, dos conflitos sociais (PINHO, 

2013, p. 87-89). 

 

Em primeiro lugar, há muitas realizações da falsa consciência que jamais se 

converteram em ideologias e, em segundo lugar, aquilo que se converteu em ideologia 

de modo algum é necessária e simplesmente idêntico à falsa consciência. Por essa 

razão, só é possível compreender o que realmente é ideologia a partir de sua atuação 

social, a partir de suas funções sociais. (LUKÁCS, 2013, p. 480) 

 

 Lukács (2013, p. 464-465) ressalta, portanto, a existência do conceito pejorativo de 

ideologia, em seu sentido estrito, na sociedade capitalista, mas ao mesmo tempo, não reduz a 

categoria ideologia a uma mera noção de falsa consciência, afirmando ser correto compreender 

a ideologia como superestrutura, já que aquela necessariamente surge de uma base econômica, 

mas, por outro lado, seria errôneo compreende-la só em seu uso pejorativo, que representaria 

uma realidade social indubitavelmente existente como formação arbitrária do pensamento de 

pessoas singulares. Afirma o autor (2013, p. 468): “O sentido concreto de ideologia é mais 

amplo do que o do conceito estrito de ideologia”. 

 Neste sentido, parece necessária a compreensão de que a infraestrutura econômica não 

se constitui como esfera absoluta da objetividade, e tampouco os componentes da superestrutura 

são espaços específicos da mais pura subjetividade. Em outros termos, tanto a infraestrutura 

quanto a superestrutura possui como fundamento a atividade do homem, e acabam por se 

expressar enquanto síntese entre momento ideal e transformação da realidade. Trata-se da 

própria especificidade do ser social, desde a transformação da natureza buscando a produção 

de objetos úteis, até atividades complexas como ciência, arte, educação e outras formas de 

práxis social. A diferença entre trabalho e outras formas de práxis está justamente na 

conceituação ampla de ideologia, nos pores teleológicos voltados a direcionar a consciência dos 

homens em uma determinada direção (COSTA, 2007, p. 78). 

 Não é possível afirmar sempre a noção de falsas consciências à categoria ideologia, pois 

até a mais pura verdade objetiva pode vir a se tornar ideologia. Nestes termos, é possível afirmar 

que a ciência pode vir a se tornar ideologia. A transformação do pensamento científico em 
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ideologia se dá por um efeito que pode ser diretamente intencionado, mas não precisa sê-lo; a 

passagem de uma ideia para o plano ideológico pode dar-se no trajeto percorrido através de 

múltiplas mediações, inclusive de tal maneira que só no processo de mediação essa 

transformação se torne fato. Ressalta-se que a relação entre ideologia e ciência jamais poderá 

ser descrita mediante a proclamação de uma suposta isenção valorativa, do abster de valorações. 

Essa tendência que entra em cena em defesa de uma cientificidade é infrutífera, e se revela 

como ideológica, sobretudo, quando as valorações das classes dominantes são tratadas como 

fatos constatados isentos de valor, e quando não se considera que a escolha da temática, seleção 

dos fatos na ciência da história, etc., possuem, necessariamente, escolhas valorativas 

(LUKÁCS, 2013, p. 467-468; p. 565). 

 

Para a consolidação da ciência moderna, essencial para a indústria, era fundamental ir 

além da empiria, o que trazia a exigência de uma abstração teórica. Pois, o 

conhecimento científico, que é necessariamente universal – por buscar revelar como 

a realidade é e se comporta por meio de regularidades –, não pode ficar limitado à 

percepção sensível direta, necessitando, portanto, da construção de interpretações 

abstratas, baseadas em informações que não podem ser imediatamente cotejadas com 

a experiência pelo observador. Assim, o sujeito cognoscente se abstrai da 

multiplicidade das sensações, ou seja, da percepção imediata, para se fixar em 

determinados elementos, que vão sendo desdobrados em conexão uns com os outros 

e que revelam aspectos da legalidade do real. Por isso, o campo nuclear da filosofia 

moderna, a teoria do conhecimento, sempre se centrou, sob diversos enfoques, em 

questões que integram a problemática daquilo que a partir do século XIX seria 

designado como ideologia. (COSTA, 2013, p. 88) 

 

 De forma geral, é possível afirmar que o surgimento e a disseminação de ideologias se 

manifestam como a marca registrada geral das sociedades de classes. No entanto, em síntese, 

alguns tipos de produção de ideologias remontam aos primórdios do desenvolvimento social, 

isso não nega o fato de que os problemas propriamente da ideologia, oriundos da luta de classes, 

sejam resultados de tempos posteriores. Isso significa que o ponto central da discussão acerca 

da problemática da ideologia continua sendo os conflitos sociais, e nas sociedades primitivas 

estes aparecem apenas de modo latente pelo fato da condição subdesenvolvida da personalidade 

singular do indivíduo, determinada pelas relações de produção, é reforçada ideologicamente em 

sua similaridade social pela tradição, educação, etc. Além disso, a constante condição de 

ameaça à sociedade por parte de forças incontroláveis da natureza, é um fato que não pode ser 

ignorado, já que é compreensível que no pensamento de pessoas constantemente ameaçadas 

exista um papel relevante de projeções infundadas da realidade (LUKÁCS, 2013, p. 478-479). 

 A questão é que quando a estratificação de classes da sociedade se torna uma realidade, 

e haverá sistemas interconectados, de modo mais ou menos racional, visando enfrentar e 
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resolver conflitos, em conformidade com os interesses da sociedade, que reiteradamente 

afloram no cotidiano social, a questão está no fato de que tais interesses irão coincidir 

tendencialmente com os da classe dominante, naquele momento. Evidente que o papel do 

Estado capitalista e do direito, para controlar os conflitos advindos das lutas de classes, se 

destaca enquanto essencial, apelando para as convicções que surgem no plano social sobre seus 

próprios conteúdos, constata-se o caráter ideológico em sentido pejorativo (LUKÁCS, 2013, p. 

497; p. 500-501). 

 

Então, o indivíduo realmente existente, por meio de sua atividade consciente, atua em 

determinado contexto histórico e tem, necessariamente, como fundamento do seu agir, 

a mudança ou conservação desta. Se de acordo com o exemplo lukacsiano ele busca 

manter as condições existentes, isso pressupõe três elementos. Primeiro: existe uma 

situação que ameaça o status quo, daí o intento de uma posição teleológica de defendê-

lo; segundo: a possibilidade de ameaça ao status quo só pode se dar pela via de ações 

de homens; terceiro: as posições teleológicas levantadas para defender o status quo 

ameaçado só podem ter como finalidade operar sobre os homens. Nesse sentido, é que 

podemos perceber que a caracterização mais restrita de ideologia é também a mais 

precisa. Isso ocorre porque, a conceituação restrita ou rigorosa do fenômeno 

ideológico. (COSTA, 2007, p. 121) 

 

 Lukács (2013, p. 493) afirma: “A essência surge independentemente das finalidades 

conscientes nos atos teleológicos, sendo em si um processo objetivamente necessário do ser, 

cujo curso, ritmo, etc, não podem ter relação com alguma teleologia objetiva”. No capitalismo 

desenvolvido o impacto sobre a essência está contido ainda mais indiretamente, em grau de 

consciência ainda menor, nas intenções dos pores singulares. O movimento da essência 

independe do querer humano e este fato constitui a base de todo ser social, e base deve ser 

compreendido neste contexto como possibilidade objetiva. Ou seja, o próprio homem faz sua 

história, e mesmo que o desenvolvimento da essência independa de seus pensamentos e 

vontades, não se trata de uma necessidade fatal, que determina tudo antecipadamente, tais 

reflexões se comunicam, portanto, com a noção de práxis social (LUKÁCS, 2013, p. 494). 

 A práxis humana resulta em um campo de ação real para influir na forma fenomênica 

concreta da realidade, e é assim que o desenvolvimento da essência determina os traços 

fundamentais ontologicamente decisivos da história da humanidade. Afirma Lukács (2013, p. 

495), neste sentido, que a essência só obtém sua forma ontologicamente concreta em 

decorrência de tais modificações do mundo fenomênico, tanto da economia quanto da 

superestrutura, e estas só podem concretizar-se como consequências dos pores teleológicos 

humanos, entre os quais a ideologia ganha expressão enquanto meio de enfrentar e resolver 

conflitos. Em suma, os conflitos advindos do desenvolvimento contraditório da economia, no 

capitalismo, devem ser enfrentados e resolvidos por intermédio da ideologia, no caso através 
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do comunismo. Ressalta-se que a essência do desenvolvimento social não pode ser 

compreendida como idêntica à economia, e que o fenômeno também não pode ser considerado 

como idêntico a superestrutura (PINHO, 2013, p. 94).  

 Parece evidente que tal noção contradiz uma certa concepção determinista do marxismo 

pois, demonstra que a essência econômica, operante independentemente de qualquer vontade 

humana no que se refere à totalidade da sociedade, isto é, em última análise, ao gênero humano, 

produz apenas as possibilidades objetivas do progresso real. Tais possibilidades objetivas são 

necessárias e ao mesmo modo, necessariamente progressivas rumo a uma forma cada vez mais 

social do ser social, rumo a um ser si mesmo cada vez menos falseado, em termos ontológicos, 

mas permanecem, no que se refere ao destino do gênero humano, apenas enquanto 

possibilidades objetivas. De forma que é preciso que sejam tomadas certas decisões teleológicas 

alternativas pelo próprio homem para que qualquer destas possibilidades seja realizada, 

enquanto estágio maximamente adequado do gênero humano (LUKÁCS, 2013, p. 495).  

 Por fim, é preciso salientar que as formas ideológicas da vida social são advindas do 

solo da vida cotidiana, elevando-se acima dele e regressando para nele aterrar, tal dinâmica é o 

que dá substância a vida dos homens. As objetivações superiores da vida social teriam o modo 

de existência narrado, exemplos destas seriam a arte e a ciência, que brotariam da vida cotidiana 

e à ela retornaria. Para Lukács a transformação da realidade depende, necessariamente de uma 

interpretação adequada dela, e se indivíduo e gênero humano estão desumanizados pelo capital, 

a ideologia, em seu sentido amplo, enquanto participação no enfrentamento e na resolução de 

conflitos, é capaz de proporcionar intelectualmente fundamento cientificamente objetivo como 

saída para a humanidade, e para o gênero, através da revolução, ou seja, o autor propõe a 

transformação do gênero humano existente em si em um gênero humano existente para si 

(LUKÁCS, 2013, p. 575; PINHO, 2013, p. 126; p. 185). 

 

1.3 Considerações finais: A categoria ideologia em Karl Marx e Gyorgy Lukács 

 

 O primeiro capítulo pretendeu expor e analisar o conceito de ideologia em Karl Marx e 

em Gyorgy Lukács. Para tanto, compreende-se que os autores possuem afinidade teórica, pois 

identificam a categoria ideologia sob o prisma ontológico, caracterizando o trabalho como 

problemática central do pensamento. Sobre a questão da ontologia do ser social afirma, Lukács 

(2012, p. 27): “[...] só em Marx o problema adquire o seu justo perfil. Antes de tudo, ele vê com 

clareza que há toda uma série de determinações categoriais, sem as quais nenhum ser pode ter 

seu caráter ontológico concretamente apreendido.”. O autor acredita, portanto que Marx 
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instaura uma compreensão do mundo fundamentada na historicidade e na socialidade, e é 

através de suas pesquisas que a problemática da ontologia como aspecto basilar da obra 

marxiana se destaca (COSTA, 2007, p. 38). 

 

Lukács entende que Marx instaura os fundamentos de uma ontologia de novo tipo, pois Marx 

pensa as relações do homem com sua história não de uma maneira especulativa, mas da 

perspectiva do ser social historicamente determinado, o que conduz a uma orientação 

radicalmente nova tanto das relações do indivíduo com sua história, como com a história do 

gênero – dimensões imanentes que constituem o processo histórico global. Com Marx, pela 

primeira vez torna-se possível fundamentar teórica e praticamente – o que é necessariamente 

mediado pela luta de classes e pela política – a possibilidade da humanidade decidir para 

onde ir: capitalismo/barbárie ou comunismo/emancipação humana; isso porque em Marx não 

há nenhuma categoria anistórica – ordem cosmológica, Deus, natureza humana – que faça a 

história pelos homens impondo uma determinação ontológica insuperável como o “lugar 

natural” aristotélico, o Deus medieval ou a “natureza humana” dos filósofos modernos. 

(COSTA, 2007, p. 43) 

 

 O fato é que a ontologia do ser social pressupõe uma ontologia geral, ou seja, propõe-

se a compreender, primeiramente, os fundamentos ontológicos de todo ser. Por conseguinte, a 

ontologia geral pressupõe a ontologia da natureza inorgânica como base do todo existente, mas 

é evidente que na vida aparecem novas categorias, e estas podem operar com eficácia ontológica 

somente sobre a base das categorias gerais, interagindo com elas. A problemática marxiana 

sobre a essência e a constituição do ser social só será formulada racionalmente com base em 

uma argumentação colocada nos termos narrados. Marx, nesta lógica, conferiu uma posição 

central ao espelhamento dialético da realidade objetiva, e a não compreensão de tal fato gera 

uma permanente confusão entre a realidade objetiva e seu espelhamento imediato, que sob a 

perspectiva ontológica, é sempre subjetiva (LUKÁCS, 2012, p. 27). 

 O segundo pressuposto basilar para o conhecimento da especificidade ontológica do ser 

social consiste no entendimento do papel da práxis em sentido objetivo e subjetivo. Em suma, 

objetivamente o ser social é a única esfera da realidade em que a práxis cumpre o papel de 

condição sine qua non na conservação e no movimento de objetividades, em sua reprodução e 

desenvolvimento. Em virtude dessa função na estrutura e na dinâmica do ser social a práxis será 

também subjetiva e critério essencial de todo conhecimento com bases corretas (LUKÁCS, 

2012, p. 28). 

 Marx faz da produção e da reprodução da vida humana a problemática central de sua 

teoria, o trabalho útil, então, enquanto formador de valores de uso, coloca-se enquanto categoria 

constituinte e constituidora do gênero humano, uma condição da existência do homem 

independentemente de todas as formas sociais, uma eterna necessidade natural de mediação 

entre homem e natureza. Assim, tanto em Marx quanto em Lukács, é colocado que o trabalho 
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dá espaço a uma dupla transformação, em que por um lado o próprio ser humano é transformado 

por seu trabalho, por outro ele atua sobre a natureza exterior e modifica sua realidade exterior 

e sua própria natureza, desenvolvendo as potências nela latentes (LUKÁCS, 2012, p. 285-286). 

 A transformação dos objetos em coisas úteis para o homem exige, necessariamente, um 

processo teleológico, sobre tal transformação Lukács (2012, p. 286) afirma: “Os objetos 

naturais continuam a ser em si o que eram por natureza, na medida em que suas propriedades, 

relações e vínculos existam, independentemente da consciência do homem; e tão somente 

através do trabalho, é que podem ser convertidos em coisas úteis”. O ser social pressupõe, em 

seu conjunto e em cada um dos seus processos singulares, o ser da natureza inorgânica e 

orgânica, logo não se pode considerar o ser social como independente do ser da natureza. As 

formas de objetividade do ser social irão se desenvolver à medida que a práxis social surge e se 

explicita a partir do ser natural, tornando-se cada vez mais social. Tal desenvolvimento é um 

processo dialético que se inicia com o pôr teleológico no trabalho, para o qual não pode existir 

qualquer analogia na natureza. No ato do pôr teleológico está presente o ser social em si. O 

processo histórico narrado implica a importante transformação desse ser em si em um ser para 

si, superando a tendência da forma e conteúdo de ser meramente naturais.  (LUKÁCS, 2012, p. 

287). 

 Em suma, a especificidade do mundo dos homens se coloca justamente no trabalho, por 

ser seu ato fundante, rompendo com os mecanismos meramente reprodutivos encontrados na 

esfera biológica. A categoria trabalho revela a essência do ser humano em sua característica 

essencial de convivência em sociedade e também de possuir uma existência genérica, é, 

portanto, o próprio fundamento da comunidade humana, manipulando de maneira orientada a 

natureza e produzindo relações tipicamente humanas, produtivas, sociais, axiológicas e 

culturais. É fato, também, que o trabalho enquanto categoria complexa dinâmica do ser social, 

possui como núcleo a posição teleológica do homem, justamente porque é no ato do trabalho 

que inicialmente se efetiva o caráter não epifenomênico da consciência (COSTA, 2007, p. 58; 

p. 60). 

 Tanto na teoria de Marx quanto na de Lukács é indissociável o momento ideal e a ação 

na práxis social, necessariamente, portanto, o ser social é produto da atividade humana. Logo, 

a origem e reprodução do ser social, em suas diferentes épocas históricas, não se realizariam 

sem a mediação constante da atividade do homem, por meio de pores teleológicos, inicialmente 

na natureza e depois na materialidade social. É neste sentido, que a ideologia, enquanto noção 

de tomada de consciência para administração dos conflitos sociais, coloca-se como categoria 

central de análise (COSTA, 2007, p. 81; p. 83). O núcleo de tal conceituação se encontra no 
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Prefácio de 1859 de Marx, inclusive, citado por Lukács (2013, p. 471) ao definir ideologia em 

seus termos.  

 Ressaltando que se trata de uma conceituação em que a ideologia é definida sob a 

perspectiva de sua função social, então, critérios como falsidade ou veracidade, ser 

revolucionária ou reacionária, possuir aceitação ou ser repudiada, não podem definir o que é 

ideologia, por exemplo: as propostas teóricas de Marx são revolucionárias e são definidas como 

ideologia, tanto quanto as propostas da economia política liberal. Trata-se de uma categoria que 

só se coloca enquanto ideologia a partir de sua função e força real na realidade dos homens, ou 

seja sua função de ser enquanto instrumento ideal de conflitos sociais (COSTA, 2007, p. 100; 

PINHO, 2013, p. 180-181). 

 Como salienta Pinho (2013, p. 180) tanto Marx quanto Lukács concebem a sociedade 

capitalista como fundamentada pela divisão social do trabalho, pela propriedade privada dos 

meios de produção e pelo Estado político moderno, e, assim, através das formas ideológicas da 

vida social, determina-se como universal os valores da classe dominante, a fim de 

operacionalizar os conflitos sociais originados na luta de classes. No entanto, tal afirmação sob 

hipótese nenhuma deve levar ao entendimento de uma noção da categoria ideologia sobe a 

perspectiva gnosiológica, ou seja baseada na conceituação de ideologia enquanto erro ou falsa 

consciência, Lukács, inclusive, afirma que tais noções representam um marxismo vulgar e 

reducionista. 

 

Eis a superação da conceituação estritamente gnosiológica de ideologia e do 

antagonismo ciência-ideologia. Se o critério distintivo da ideologia não é mais o erro 

ou a falsa consciência, mas sua função na sociedade como veículo para combater 

conflitos, então a ciência, como qualquer complexo social pode vir a ser ideologia. A 

história é repleta de exemplos nos quais falsa consciência e ciência, dependendo da 

situação e dos interesses em disputa no processo de reprodução, tornam-se forças 

ideológicas nas contradições sociais. E isso acontece porque “[...] ser ideologia não é 

uma qualidade social fixa deste ou daquele momento espiritual, mas, ao invés, por sua 

natureza ontológica é uma função social, não uma espécie de ser.” (LUKÁCS, 1981, 

p. 544). Como a ideologia está vinculada a um tipo de posição teleológica que busca 

convencer os indivíduos a agir de determinada maneira, as elaborações ideais 

divergentes, verdadeiras ou não, podem ser instrumentalizadas para tornar conscientes 

ou suscitar práticas sociais em disputa. (COSTA, 2007, p. 95) 

 

 Ambos os autores possuem uma concepção materialista da história e concebem as 

formas ideológicas da sociedade como formas de consciência, advindas da vida material, 

através das quais os homens tomam consciência dos conflitos sociais e operacionam a práxis 

social. De maneira que é possível converter a subjetividade do homem em objetividade do 

mundo humano. Logo, as inversões ideológicas são consequência das inversões materiais, é o 
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que ocorre no capitalismo, resultando na noção restrita de ideologia em Lukács, que é a mesma 

tratada na obra “Ideologia Alemã” de Marx e Engels, referindo-se a ideologia da classe 

dominante, utilizada para manutenção da ordem e contínua exploração do trabalhador, sendo 

instrumento da luta de classes. Determina Pinho (2013, p. 180): “As formas ideológicas da vida 

social nas sociedades de classes, na maior parte dos casos, captam o mundo de modo invertido 

porque o mundo se manifesta de modo invertido.”. 

 Portanto, evidencia-se que a perspectiva ontológica de ideologia, comum tanto em Marx 

quanto em Lukács, comunica-se diretamente com o materialismo histórico dialético, à medida 

que vê a possibilidade de superação das inversões ideológicas a partir da possibilidade da 

transformação material da sociedade, de forma revolucionária, em direção ao comunismo. 
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2 NEOCONSTITUCIONALISMO: UMA ANÁLISE DAS DIMENSÕES 

DOUTRINÁRIAS 

 

2.1 Aspectos gerais da proposta neoconstitucionalista 

 

 A nova doutrina constitucional, objeto de estudo da presente pesquisa, trata da indicação 

de teorias cognitivas e doutrinas normativas relativas ao direito constitucionalizado, típico da 

forma de Estado constitucional do pós segunda guerra mundial. O termo e o conceito que lhe 

fazem referência surgem de trabalhos advindos da escola de Gênova, com destaque para os 

seguintes autores: Suzana Pozzolo, pela invenção do termo; Mauro Barberis pela redefinição 

do mesmo; Riccardo Guastini pela elaboração de um conceito interligado ao conceito de 

constitucionalização; Paulo Comanducci e Tecla Mazzarese por análises meta teóricas 

aprofundadas do assunto. No entanto, nenhum dos nomes citados adere ao 

neoconstitucionalismo, na realidade são críticos deste (BARBERIS, 2006, p. 19).  

 A expressão “neoconstitucionalismo” surge no final dos anos 1990, sendo usada pela 

primeira vez por Suzana Pozzolo no XVIII Congresso Mundial de Filosofia Jurídica e Social, 

em Buenos Aires, em 1997. Tal doutrina é fruto de contribuições tanto anglo americanas, em 

que se destaca nomes como Dworkin, quanto latino americanas, destacando-se o nome de 

Carlos Nino, e europeias, com nomes como Robert Alexy (BARBERIS, 2006, p. 19). O fato é 

que o neoconstitucionalismo trata de um conjunto de processos históricos que resultou na 

concepção hegemônica atual da relação entre direito e Estado.  

 Ocorreu que o período de reconstitucionalização da Europa, sobretudo após a segunda 

guerra mundial, reformulou o papel da constituição e a influência do direito constitucional sobre 

as instituições. Os teóricos neoconstitucionalistas afirmam, então que houve uma aproximação 

entre as ideias do constitucionalismo e da democracia, o que teria produzido uma nova forma 

de organização política, qual seja, o Estado Democrático de Direito. Neste sentido, a principal 

referência no desenvolvimento do novo direito constitucional seria a constituição alemã de 1949 

e a criação do Tribunal Constitucional Federal, em 1951. Destaca-se também a constituição da 

Itália de 1947 e a instalação de sua corte constitucional, em 1956 (BARROSO, 2007, p. 3-5). 

 O ambiente filosófico em que floresceu a nova teoria constitucional seria a o do pós 

positivismo jurídico. Segundo seus defensores a superação histórica do jusnaturalismo e a 

falência política do positivismo teriam dado abertura para uma doutrina que pretendia ir além 

da legalidade estrita, em uma busca de tentar empreender uma leitura moral do direito, sem 

recorrer a categorias metafísicas. De modo que a interpretação e aplicação do ordenamento 
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jurídico seriam inspiradas por uma teoria da justiça, em que os direitos fundamentais seriam 

base para a dignidade humana (BARROSO, 2009, p. 327-340).  

 O marco teórico do neoconstitucionalismo envolveria três pilares, quais sejam: a força 

normativa da constituição, a expansão da jurisdição constitucional e a elaboração de diferentes 

categorias de uma nova hermenêutica jurídica. Seus defensores colocam que a doutrina seria 

constituída por uma série de autores, concepções e perspectivas, de modo que seria inviável 

esboçar uma teoria única. Ainda assim, seria possível indicar seus fundamentos, como o 

posicionamento essencial dos princípios (fundamento normativo) e a sua aplicação por meio da 

ponderação do julgador, contrariando a noção de subsunção (fundamento metodológico), o 

destaque pra a justiça particular do caso concreto, abandonando a ideia de justiça geral 

(fundamento axiológico), e a ruptura com a noção clássica de divisão dos três poderes do 

Estado, com maior participação do poder judiciário no que se refere a efetivação dos preceitos 

constitucionais (fundamento organizacional) (AVILA, 2009, p. 1-3). 

 Afirmam ainda que as mudanças históricas que caracterizam o neoconstitucionalismo 

implicariam na superação do formalismo jurídico, devido, sobretudo, a superação da ideia de 

que o direito se concretiza mediante uma operação lógica dedutiva, em que o juiz faz a 

subsunção dos fatos à norma, apenas pronunciando a consequência jurídica que nela existia. Ao 

longo do século XX existiria, a noção de que o direito não seria a expressão de uma justiça 

imanente, mas de interesses que se tornam dominantes em um determinado período, e, portanto 

a maioria das soluções para os problemas jurídicos não se encontrariam prontas no texto 

abstrato da lei, mas precisariam ser construídas, de maneira argumentativa pelo intérprete. 

Portanto, as decisões jurídicas deveriam estar fundamentadas em valores morais e em fins 

políticos considerados legítimos (BARROSO, 2013, p. 35). 

 Desta maneira, segundo os teóricos que defendem a teoria em questão, haveria uma 

aproximação entre o novo constitucionalismo e uma expansão democrática, já que o judiciário 

teria a função de resguardar o processo democrático e promover e efetivar os valores 

constitucionais e os direitos fundamentais, desde uma nova perspectiva da relação entre direito 

e moral, sob uma nova metodologia de aplicação do direito que visa complementar e atualizar 

a função legislativa. Neste sentido, o papel dos tribunais constitucionais seria essencial, pois 

funcionariam como garantidores da estabilidade institucional, arbitrando conflitos entre 

poderes ou entre estes e a sociedade civil, sobretudo em países de tradição democrática menos 

enraizada (BARROSO, 2007, p. 51).  

 O presente capítulo pretende investigar e problematizar, com maior profundidade, os 

aspectos doutrinários neoconstitucionalistas aqui expostos. Uma vez que tal corrente 
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doutrinária está fortemente associada com o esforço de superar os paradigmas teóricos e 

normativos postos pelo jusnaturalismo e pelo positivismo jurídico, que delimitou o sentido até 

então dominante do papel do constitucionalismo na estruturação da teoria do direito, este 

esforço só pode ser realizado a partir da reconstituição histórica da evolução do 

constitucionalismo moderno, seus postulados fundamentais, e os seus principais pontos de 

tensão que serão abordados na tentativa de reestruturação empenhada pelo pensamento 

neoconstitucionalista, razão pela qual também serão retomados estes aspectos em perspectiva 

histórica. 

 

2.2 A gênese do constitucionalismo moderno 

 

 O termo neoconstitucionalismo, evidentemente, advém da expressão 

“constitucionalismo”, e esta seria indicativa da doutrina normativa da limitação jurídica do 

poder político, e também de instituições positivas, em particular, de constituições funcionais 

(BARBERIS, 2006, p. 19). O constitucionalismo moderno possui origens longínquas no 

período ainda medieval, e seu aparecimento foi sustentáculo das transformações políticas 

operadas à época. É possível afirmar, no entanto, que só há de adquirir vida e forma própria a 

partir da consolidação do Estado liberal e da necessidade de assegurar um regime de liberdades 

através de mecanismos jurídicos (LOIS, 2006, p. 258). Vale a definição de Canotilho: 

 

Constitucionalismo é, simultaneamente, uma teoria ou ideologia e um movimento 

que, sob a influência do Iluminismo e do Contratualismo, estrutura a organização 

política a partir do princípio do governo limitado como indispensável para a garantia 

dos direitos. Apresenta-se como uma teoria normativa da política contra o 

absolutismo, pregando que o Direito limita o poder Estatal. Logo, a liberdade, como 

sentido axiológico inicial do constitucionalismo, fundamentou a ideia da Constituição 

como a lei para reger o Estado. (CANOTILHO, 1999, p. 51) 

   

 Portanto, o constitucionalismo moderno há de se relacionar inicialmente com a filosofia 

jusnaturalista, a qual partia da hipótese de “estado de natureza”, enquanto estado pré estatal e, 

em alguns escritores, até mesmo pré social, em uma tentativa de justificar racionalmente, ou de 

racionalizar, determinadas exigências que foram se ampliando em um primeiro momento 

durante as guerras de religião e em um segundo momento durante uma época que vai da 

Revolução Inglesa à Norte Americana e à Francesa. O estado de natureza tratava-se de uma 

ficção doutrinária que servia para justificar direitos que deveriam passar a ser invioláveis por 

parte dos detentores do poder público, exigências de liberdades contra o dogmatismo da igreja 

e contra o autoritarismo dos Estados (BOBBIO, 1992, p. 73-74). 
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 O período, em questão, que vai de 1600 até 1800, foi caracterizado como era do direito 

racional, e é marcado pela influência dos sistemas racionais na teoria do direito. A teoria 

jurídica europeia passa a receber um caráter lógico demonstrativo de um sistema fechado, cuja 

estrutura dominou e ainda domina o conhecimento jurídico. Neste contexto, a redução das 

proposições a relações lógicas é pressuposto da formulação das denominadas leis naturais, que 

seriam universalmente válidas, e que veriam no homem um elemento de um mundo concebido 

segundo leis inerentes ao ser humano. Então, as categorias desse direito natural racional, do 

jusnaturalismo, afirmava-se no discurso da necessidade de organizar a ameaça da violência e o 

uso do poder em favor da sociedade política, e centralizava tal ideia de “estado de natureza” 

como situação hipotética do homem antes da organização social (FERRAZ JUNIOR, 2001, p. 

65-71). 

 Alguns teóricos merecem destaque pela contribuição que trouxeram à teoria política 

clássica da modernidade, perpassando por Hobbes que na figura do contrato instaura, pela 

primeira vez na modernidade certa capacidade de participação política do indivíduo 

possibilitando que ele veja no outro um ser portador de experiências e paixões, de maneira que 

o ato voluntário de submissão sem coerção abra espaço para a noção de manutenção de paz e 

esperança, através do medo, que o estado de natureza não seria capaz de assegurar.  Também 

por John Locke em que a menção e o reconhecimento do outro se tornam mais fortes a ponto 

de serem determinantes nas ações do homem, e desse modo o indivíduo deve respeitar os 

demais por obediência às leis presentes no estado de natureza. Logo, é essa lei da natureza que, 

em última análise, provoca no homem certa reação comunitária para a garantia dos bens 

privados. Embora revestidos de capacidade para se auto organizar, aqui as leis tornam-se auto 

imperativas, já que uma vez constituídas não mais admitem a participação comunitária na vida 

pública e na relação das diversas esferas privadas, isso em razão da lei da natureza ser 

substituída por aquela regida por um soberano identificado mediante contrato 

(MARCANTONIO, 2013, p. 68-70). 

 Finalmente, perpassando por Jean Jacques Rousseau, que critica os contratualistas 

anteriores por não conseguirem escapar de atribuírem vícios da própria civilização ao estado de 

natureza. A identificação do estado natural vai se dar em oposição à civilização, definindo-se a 

partir de categorias contrárias e determinadas condições destas, como também por 

características próprias do homem natural, entre elas a liberdade e a possibilidade de se 

aperfeiçoar. O homem em natureza não está adstrito aos demais, nem as leis ou convenções de 

outros, e será a possibilidade de se aperfeiçoar em liberdade que distinguirá os homens dos 

animais, ou seja, o homem pode alçar-se para além dos seus instintos naturais, em luta pela 
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conservação. Em estado de natureza o homem não é essencialmente ruim, mas sua condição 

não é estática e os interesses individualistas se despontam. Assim, o estado de natureza, antes 

pacífico, passa a ser corrompido (MASCARO, 2014, p. 188-190). 

 A concepção de liberdade em Rousseau possui caráter duplo. Primeiramente, determina-

se como um zelar pela própria conservação na qual é o indivíduo em si o único juiz dos meios 

adequados à sua própria conservação, e posteriormente como uma noção que dá ao homem o 

direito de escolher agir ou não conforme sua própria natureza, ainda que o afastamento dessa 

natureza só lhe cause malefícios. Assim sendo, é possível afirmar que a desigualdade dos 

homens foi formatada por uma capacidade racional de aperfeiçoamento que individualiza mais 

e mais, a ponto de exigir paradoxalmente sua coletivização mediante a necessidade de se 

garantir a propriedade privada. Na verdade, a virtude desse homem tornou-se um vício que o 

teria impelido à necessidade de construção de uma sociedade civil. Seria assim que a 

maturidade política do homem moderno chegaria ao viés democrático de maneira instrumental 

(MARCANTONIO, 2013, p. 70-71). 

 Tais teóricos influenciaram diretamente o período revolucionário caracterizado pelas 

lutas de consolidação prática da ideia iluminista de liberdade, e esta passa a ser central no debate 

do constitucionalismo moderno. Os reflexos que os intelectuais tiveram na práxis social foram 

evidentes, já que serviram de base ideológica para a tomada de poder e fortalecimento da 

burguesia revolucionária. A verdade é que, como coloca Faria (1984, p. 79) o processo 

revolucionário, estruturado na renovação intelectual dos séculos XVII e XVIII, acabou por 

afirmar, aos termos burguês ideológicos, a unidade na superação dos conflitos pela mediação 

de um sistema político que deveria ser capaz de assegurar a segurança dos indivíduos pela 

sujeição comum a um único poder, processo que culminaria no aparecimento do que seria o 

Estado de Direito, ou seja a forma constitucional de governo que está na essência do modelo 

liberal de democracia. 

 Nesta lógica, é possível afirmar que foram as revoluções norte americana, em 1776, e a 

revolução francesa, em 1789, que acabaram por trazer novas formulações ao conceito do 

constitucionalismo burguês, dando base à consolidação da teoria política econômica do 

capitalismo, qual seja, o liberalismo. A partir de tais marcos históricos o direito constitucional 

passaria a conter um núcleo fundamental na ideia de Estado nacional, na noção da soberania 

popular enquanto legitimação do poder, na limitação da autoridade governativa pelo direito, 

além da separação dos poderes (RIBEIRO; CZELUSNIAK, 2012).  

 No caso específico da revolução na França, iniciada em 1789, houve o seguimento do 

governo dos constitucionalistas, depois o governo dos girondinos e o governo dos jacobinos em 
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seguida, cada um desses conduzindo a revolução até certo ponto em que não foi mais possível 

a continuidade, ditando o ritmo da linha ascendente entrecortada por rupturas. Ainda que na 

data correspondente à 18 Brumário de 1799 Napoleão Bonaparte tenha deflagrado um golpe de 

Estado, foi ele o responsável por criar no território francês as condições que possibilitaram o 

desenvolvimento da livre concorrência, da exploração da propriedade fundiária parcelada, da 

liberação da força produtiva industrial da nação, e de ter ultrapassado os limites das fronteiras 

nacionais, exterminando todas as instituições feudais, na medida em que se fez necessário 

proporcionar à França um ambiente atualizado no continente europeu. A primeira revolução 

francesa desencadeou e erigiu a moderna sociedade burguesa (MARX, 2011, p. 26; p. 29; p. 

32-33; p. 55-56).  

Já no que se refere ao caso da revolução nos Estados Unidos, o resultado foi a 

estruturação do que viria a ser a democracia representativa, a concretização da formulação legal 

das separação dos poderes, e a estruturação constitucional do regime federativo. Além disso, a 

aprovação da constituição, que entrou em vigor em 1789, foi baseada em um poder constituinte 

dito popular, e inaugurou já no século XIX o controle jurisdicional de constitucionalidade, 

mediante concessão à Suprema Corte da missão de preservar a constituição (FARIA, 1984, p. 

78-79). 

 A experiência francesa não resultou em uma democracia, apenas em um Estado secular 

apoiado no constitucionalismo e no governo de contribuintes e proprietários. Já a experiência 

revolucionária nas colônias norte americanas impossibilitaram uma definição limitada de povo 

como sinônimo de uma nação política exclusiva. Seria impossível para aqueles que tinham 

privilégios sociais e econômicos rejeitarem simplesmente a democracia. No que pese a 

consequência deste panorama em uma ampliação conceitual da democracia norte americana, há 

evidencias abundantes em manifestações explícitas de líderes federalistas de que o objetivo 

seria diluir o poder da multidão popular, principalmente no que se refere a defesa da propriedade 

privada. Surge, então, a redefinição norte americana do significado de democracia, que ainda 

perpassa por modificações históricas, mas já no século XIX pode ser denominada como 

democracia liberal. O liberalismo toma a cena no discurso político moderno, não apenas como 

um conjunto de ideias e instituições criadas para limitar o poder do Estado, mas também como 

um substituto do conceito de democracia até então conhecido historicamente. Era o surgimento 

da democracia representativa moderna (WOOD, 2003, p. 194-201). 

 Na democracia representativa a salvaguarda dos direitos individuais estará associada a 

um ordenamento jurídico, supostamente representante da vontade geral, que valerá pela decisão 

do legislador escolhido pelo povo. O Estado liberal do século XIX teve sua estrutura baseada 
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teoricamente em uma noção de ordenamento jurídico associado a um conceito de poder público 

em que se diferenciam a esfera pública, reduzida ao mínimo necessário ao convívio social, e a 

esfera privada, onde cada indivíduo deve ser único e senhor de si mesmo, afim de se garantir 

uma ideia de plena liberdade do cidadão. A ordem constitucional estabelecida deveria garantir 

que assim acontecesse (FARIA, 1984, p. 79; p. 103). 

 Na verdade, o Estado passará a conter como fundamento de sua legitimidade um caráter 

de representação social dissociado dos antagonismos de classe, refletindo o lugar público ideal 

que orienta e limita a ação dos indivíduos para permitir a conciliação entre os interesses 

coletivos, necessários à continuidade da produção material da vida social. Assim ocorre porque 

a democracia liberal concebe uma forma de igualdade civil coexistente com a desigualdade 

social, e, embora a posição socioeconômica não determine o direito à cidadania, a igualdade 

civil não afeta significativamente a desigualdade na sociedade. A democracia liberal deixa 

intocada toda uma nova esfera de dominação e coação criada pelo capitalismo, determinando a 

transferência de poderes substanciais do Estado para a sociedade civil, para a propriedade 

privada e para as pressões do mercado. Permanecem intocadas, ainda vastas áreas da vida 

cotidiana do cidadão que não estarão sujeitas às responsabilidades democráticas, mas serão 

administradas pelo poder da propriedade, pelas leis do mercado e pelo imperativo da 

maximização do lucro. É assim que o desenvolvimento do capitalismo substitui o privilégio 

político pela força da coerção econômica (WOOD, 2003, p. 184; p. 201-203). 

 A própria condição que torna possível definir a democracia como se faz nas sociedades 

liberais capitalistas é a separação e o isolamento da esfera econômica e sua invulnerabilidade 

ao poder democrático. Proteger essa invulnerabilidade passou a ser um critério essencial da 

democracia, e é justamente tal definição que permite invocar a democracia contra a oferta de 

poder ao povo na esfera econômica. A esfera do poder econômico no capitalismo se expandiu 

para muito além da capacidade de enfrentamento da democracia, e esta, seja como conjunto de 

instituições ou de sistemas de ideias, não foi criada para ampliar seu alcance para tal domínio 

(WOOD, 2003, p. 202). 

 É incontestável que inicialmente a cidadania da sociedade burguesa possui, de fato um 

tom progressista, mas vai se esvaziando pela própria prioridade ontológica do econômico que 

há de se fazer marcante com o desenvolvimento do capitalismo, tal processo no âmbito jurídico 

há de perpassar justamente pela positivação do direito natural. Logo, é possível afirmar que 

inicialmente o constitucionalismo relacionava-se com a esperança de uma sociedade mais justa 

e livre, todavia, com a trajetória histórica perde seu caráter revolucionário. Ocorreu que a 

declaração de direitos do homem e cidadão ficou totalmente em segundo plano, perdendo 
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espaço para o Direito Civil que passou a trazer grandes contribuições para os ordenamento 

jurídicos modernos (SARTORI, 2013, p. 399-401). 

 O fato é que depois das revoluções a constituição deixa de ser um instrumento cuja a 

função primeira seria a intenção honesta de emancipação do indivíduo, para passar a ser uma 

ferramenta poderosa de organização do liberalismo vigente, ou seja, a constituição passa a 

assumir o caráter de documento jurídico que visa a atender à reivindicação histórica do 

liberalismo, assegurando a consolidação da burguesia como classe dominante (LOIS, 2006, p. 

258-259).  

 Lois (2006, p. 259) assegura sobre tal questão: “[...] a positivação da Lei Fundamental 

em carta de direitos, bem como a assunção da constituição como instrumento de classe, 

descaracterizaram-na como realização de um projeto político fundado na liberdade e tornaram 

possível a teoria constitucional.”. As mudanças de sentido nas pretensões políticas vão provocar 

uma transformação na argumentação sobre o sentido da constituição, cuja caracterização acaba 

sendo reduzida às condições de realidade histórica, exigindo, assim, o abandono de premissas 

revolucionárias que lhe deram origem. O discurso passa a ser sobre a constituição, com o intuito 

de descrevê-la e defini-la, adquirindo, desde então, o sentido de teoria, através da teoria do 

poder constituinte e do aparecimento das preocupações com os mecanismos de controle de 

constitucionalidade como forma de assegurar a superioridade hierárquica (LOIS, 2006, p. 259). 

 Então, em suma, o termo constituição ingressa na linguagem jurídica com o objetivo de 

exprimir uma técnica de organização do poder aparentemente neutra, mas que encobria a ideia 

de legitimidade advinda de valores políticos, doutrinários e filosóficos do pensamento liberal. 

Os princípios das revoluções tratariam, então de uma sociedade política fundada sobre o 

contrato social, sobre uma ordem jurídica apoiada na razão humana e finalmente, sobre um 

Estado que se curvaria à liberdade individual. De tal base teórica surgiria o direito 

constitucional, que se preocupava com a constituição dita verdadeira e legítima, diferente 

daquela que caracterizava os Estados despóticos. Foi justamente a pretensão desse 

constitucionalismo dito legítimo que serviu como dogma, durante o século XIX, para a base da 

edificação e manutenção de sistemas políticos que determinavam limites ao Estado, 

constituindo o denominado Estado de direito. A constituição, enquanto produto da revolução, 

acabou sendo posta como instrumento aplicável a todo gênero humano, criando-se um sistema 

com validade universal, à margem das realidades concretas e da historicidade (BONAVIDES, 

2011, p. 37-39; p. 94-95). 

 

2.3 Constitucionalismo e positivismo jurídico 
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  O positivismo surge no século XIX com Augusto Comte, mas teve suas raízes no século 

XVI, XVII e XVIII, com Bacon, Hobbes e Hume, e representa uma reação à filosofia 

especulativa, especialmente representada pelo idealismo clássico alemão que imperava no 

pensamento europeu da época. Pode-se distinguir três momentos na evolução positivista, quais 

sejam: a primeira fase denominada clássica; o empiriocriticismo, no final do século XIX, como 

segunda fase; e a terceira etapa que se denomina neopositivismo, ou empirismo lógico, 

compreendendo uma série de matizes, que em suma, buscavam elucidar as formas de linguagem 

em busca da essência dos problemas (TRIVIÑOS, 1995, p. 33-34). Na verdade, o Círculo de 

Viena representa essa terceira etapa do positivismo, e foi constituído já no início do século XX, 

objetivando estudar questões relativas à ciência, lógica e linguagem. Tratava-se de uma 

tentativa de promover a purificação do positivismo, já que mesmo o positivismo de Comte era 

considerado metafísico, em uma nítida exaltação da lógica do discurso científico (BATAGLIA; 

PÓVOA; GOUVEA, 2012, p. 4-5). 

 

O objetivo do Círculo de Viena era lançar os fundamentos para a construção de uma 

ciência unificada, que fosse capaz de reunir todos os conhecimentos proporcionados 

pelas diferentes ciências. Para tanto, insistiam em imunizar a ciência de toda e 

qualquer “contaminação” de teorias que tivessem como base vertentes filosóficas. 

(BATAGLIA; PÓVOA; GOUVEA, 2012, p. 5) 

 

 Para o positivismo, em suas variações históricas, a ciência, tanto em seu processo de 

construção teórica quanto em suas aplicações práticas, seria um sistema completamente neutro 

de captação e descrição da realidade, não existindo, assim qualquer traço, explícito ou implícito 

de ideologia. Então, ao positivismo não interessavam as causas do fenômeno, mas tão somente 

os fatos como único objeto científico, buscando estabelecer de que maneira se produzem as 

relações entre estes. O mito do cientificismo se impõe, pretendendo romper com toda 

metafísica, privilegiando o objeto em detrimento do sujeito, no entanto, ao separar o que não 

pode ser separado na relação cognitiva, acaba por assumir uma posição essencialmente 

metafísica (MARQUES NETO, 2001, p. 44-45; TRIVIÑOS, 1995, p. 36). 

 O direito também foi influenciado pelo positivismo, de maneira que se estabeleceu 

enquanto oposição ao direito racional dedutivo e a posição metafísica da filosofia idealista 

alemã (STUCHI, 2015, p. 27). A concepção de lei como principal fonte jurídica coloca a 

possibilidade do direito se alterar em todo momento que existir a mudança da legislação, o 

direito perde, portanto, o caráter de estabilidade e tradição, como era para os romanos, e de 

revelação divina na Idade Média, e no século XIX a mutabilidade do direito passa a ser usual. 
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É justamente a institucionalização de tal mutabilidade na cultura do período que corresponderá 

ao fenômeno histórico da positivação do direito. Portanto, direito positivo, é não só aquele que 

é posto por decisão, mas aquele cujas premissas da decisão que o põem, também são postas por 

decisão. A ideia de que só existe um direito, qual seja o estatal, é o fundamento do chamado 

positivismo jurídico do século XIX (FERRAZ JUNIOR, 2001, p. 73-74). 

 Na tentativa de criar uma aproximação do direito com as ciências exatas o positivismo 

criou uma distinção entre juízos de fato e juízos de valor, considerando que os primeiros são 

objetivos e assim, pertencem ao campo científico, já os juízos de valor, seriam subjetivos e 

portanto, excluídos da ciência. O fundamento de tal concepção está na ideia de que a ciência 

precisa ser neutra, então a validade jurídica se relacionará tão somente com a estrutura formal 

do ordenamento. A indicação do que seja uma norma jurídica válida seria uma avaliação que 

não caberia nem ao cientista, nem mesmo ao juiz, mas tão somente ao legislador e, em última 

instância, ao constituinte. Não cabe ao juiz porque, apesar de ele ser parte de um órgão do 

direito, o sistema de separação de poderes atribui ao legislativo, por uma questão de 

legitimidade popular, a tarefa de justificar e criar o direito, cabendo ao juiz, apenas, a tarefa de 

aplicá-lo (LOPES, 2008, p. 59-61). 

 Após uma série de transformações históricas, no fim, a influência do positivismo 

jurídico do século XIX implicou necessariamente em uma opção que determinava o espaço 

constitucional da jurisprudência no Estado de direito, e este respondia à relação entre Estado e 

sociedade com uma restrição do poder político no domínio da ordem jurídica civil. Tal restrição 

implicava, como já foi exposto, em uma recusa de poder ao juiz, já que vinculava o aplicador 

do direito a princípios científicos estabelecidos, comprováveis e aprovados pela opinião 

pública. Outra implicação que acabou por se impor foi que o Estado de direito deveria desviar 

do domínio da jurisprudência os interesses sociais e econômicos contraditórios da sociedade 

liberal (STUCHI, 2015, p. 29). 

 Acaba por prevalecer uma dada ordem jurídica tida como um sistema de instituições e 

normas, independente das relações da vida social, que deve se basear no paradigma científico 

do idealismo formal de que a exatidão lógica do ponto de vista conceitual e sistemático de uma 

frase deve fundamentar sua correção material. Considerando que as normas jurídicas não são 

plenas, o lugar dos conceitos na hierarquia  e as conexões lógicas do sistema permitem um 

preenchimento consequente das lacunas da lei positiva, através da construção criadora, de modo 

que a subsunção lógica em relação a um princípio ou conceito deve ser possível para todos os 

casos pensáveis, e a solução do juiz é tão somente o ato da subsunção correta (STUCHI, 2015, 

p. 29). 
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 Em suma, a ciência dogmática do direito, na tradição advinda do século XIX, é liberal, 

e assume o direito como regra dada pelo Estado, determinando, assim o papel de proteção de 

tais regras pela sistematização e interpretação, de forma a dar soluções práticas aos conflitos, 

mediante a utilização do ordenamento posto. A positivação seria, supostamente, uma relação 

causal entre vontade do legislador e o direito como norma posta. Seria uma teoria estrutural do 

direito burguês, em que prevalece o privilégio das questões formais, como por exemplo a 

natureza jurídica dos institutos, a coerência do ordenamento jurídico, o estabelecimento de 

regras de interpretação, a conceituação analítica de noções como “obrigação”, 

“responsabilidade”, “relação jurídica”, etc. Neste contexto, o Estado possuiria, em termos 

ideológicos, um caráter repressivo, mas acima de tudo protetivo (FERRAZ JUNIOR, 2001, p. 

82; p. 88). 

 O positivismo jurídico alcançará nova abrangência no século XX, quando a 

complexidade das sociedades modernas lidando com os problemas capitalistas estruturais 

impôs a necessidade de repensar o tema do direito e do poder. O nome de Hans Kelsen se 

destaca enquanto clássico positivista jurídico moderno, ou seja, aquele que é o marco 

fundamental que estabelece diretrizes para uma ciência normativa do direito (MORRISON, 

2006, p. 410-411). Neste sentido, Kelsen sempre foi um defensor do positivismo jurídico, 

colocando-se em oposição frontal ao direito natural e ao positivismo jurídico do século XIX 

(DIAS, 2010, p. 15-16). Para compreender as mudanças aqui anunciadas, parte-se de uma 

abordagem histórica que delimita o contexto de surgimento dos debates jurídicos, que deram 

ensejo para as novas delimitações do positivismo. A posição do constitucionalismo, nesta 

análise, também se faz necessária para marcar a evolução histórica que daria base ao surgimento 

do neoconstitucionalismo, em um momento posterior. 

 Acerca das experiências democráticas, em termos liberais, no continente europeu da 

virada do século XX, este ainda não havia tido a vivência de regimes democráticos consistentes 

até a década de 1920. Ainda assim, será a constituição de Weimar, em 1919 na Alemanha, que 

trará mudanças ao constitucionalismo, impondo ao Estado o dever de realizar prestações 

positivas na efetivação dos direitos econômicos e sociais. Destaca-se também enquanto modelo 

desse novo constitucionalismo a constituição mexicana de 1917 e a constituição bolivariana da 

Venezuela (BONAVIDES, 2011, p. 36; RIBEIRO; CZELUSNIAK, 2012).  

A constituição de Weimar marca uma nova fase dos debates em torno de direito público 

e do Estado no contexto mundial, trata-se da mais importante constituição após a primeira 

guerra mundial, que traz juntamente com os tradicionais direitos individuais os chamados 

direitos sociais, ligados ao que seria o princípio da igualdade material. A primeira parte da 



69 

 

constituição estabelecia os moldes da república alemã e dispunha sobre órgãos do governo 

central e dos governos locais, já a segunda parte do texto constitucional previa a socialização 

da empresa privada e dava reconhecimento a conselhos de trabalhadores e empregadores. 

Portanto, tal constituição anunciou o modelo de “Estado social” que substituiria o Estado liberal 

clássico. Todavia, as mudanças políticas, econômicas e sociais que a Alemanha vivenciava 

continuaram a provocar inúmeros desafios frente a situação de crise permanente, internacional, 

econômica, financeira e parlamentar (STUCHI, 2015, p. 63-64). 

 O fato é que a atmosfera intelectual e política de Weimar representou um momento 

importante na discussão doutrinária do constitucionalismo moderno, pois posições contrárias 

que marcaram a polêmica sobre a normatividade foram estabelecidas. Por um lado haviam 

aqueles juristas que pretendiam seguir operando aos moldes do positivismo jurídico do século 

XIX, como Jellinek, e, por outro lado, surgiam as doutrinas do positivismo sociológico, que 

tiveram em Schmitt o maior representante. Estas últimas acabaram por reduzir a política à pura 

decisão, ou seja, consideravam a norma constitucional como um injustificado sistema redutor 

do político (STUCHI, 2015, p. 64; p. 93). Tais posições foram extremadas no momento em 

que o governo alemão restaura a segurança pública e a ordem na região da Prússia, através de 

um golpe de Estado, rompendo com a primeira experiência democrática. A crise de Weimar 

revelou o descompasso entre a realidade do Estado social que surgia e as ideias abstratas e 

formais do positivismo jurídico. A crise teórica associada à crise econômica e política 

pressionam os juristas da época no sentido de repensarem o direito e o positivismo, destacando-

se a proposta de Hans Kelsen (STUCHI, 2015, p. 65-69). 

 O jurista austríaco Hans Kelsen compreende o Estado como personificação do direito 

positivo, no que seria uma ordem coativa. De forma mais específica, o Estado, cujos elementos 

essenciais seriam a população, o território e o poder, define-se como uma ordem jurídica 

relativamente centralizada, limitada no seu domínio espacial e temporal de vigência, soberana 

ao direito internacional. Ora, se o autor pretende determinar uma teoria do direito positivo em 

geral, tratando, exclusivamente da ciência jurídica e não política do direito, pretendendo pureza, 

justamente por que objetiva excluir do conhecimento jurídico tudo quanto não pertença ao seu 

objeto, então o Estado não pode ser concebido senão como uma ordem coercitiva de conduta 

humana, nada podendo se afirmar sobre seu valor moral ou de justiça (KELSEN, 2006, p. 01; 

p. 316; p. 321; p. 353). Assim sendo, o Estado é soberano quando o conhecimento das normas 

jurídicas demonstra que a ordem personificada por ele é uma ordem suprema, cuja validade não 

é suscetível de fundamentação ulterior (STUCHI, 2015, p. 128). 
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 O autor afirma que para analisar a constituição é necessário compreender a noção de 

norma fundamental. De modo que, por constituição de uma comunidade poderia ser entendido 

a norma ou as normas que determinam como devem ser produzidas as normas gerais da ordem 

jurídica, que constitui tal comunidade. A norma fundamental seria aquela norma pressuposta 

quando o costume, através do qual a constituição surgiu, ou quando o ato constituinte (produtor 

da constituição) posto conscientemente por determinados indivíduos, é objetivamente 

interpretado como fato produtor de norma; quando, no último caso, o indivíduo ou a assembleia 

de indivíduos que instituíram a constituição sobre a qual a ordem jurídica assenta são 

consideradas como autoridade legislativa. Neste sentido, a norma fundamental é a instauração 

do fato da criação jurídica e pode, nestes termos, ser designada como constituição em sentido 

jurídico positivo (KELSEN, 2006, p. 221-222). 

 

A norma fundamental é o ponto de partida de um processo: do processo da criação do 

direito positivo. Ela própria não é uma norma posta, posta pelo costume ou pelo ato 

de um órgão jurídico, não é uma norma positiva, mas uma norma pressuposta, na 

medida em que a instância constituinte é considerada como a mais elevada autoridade 

e por isso não pode ser havida como recebendo o poder constituinte através de outra 

norma, posta por uma autoridade superior. (KELSEN, 2006, p. 222) 

 

 Se na teoria do direito kelseniana o direito é concebido como um sistema de normas que 

regulam a conduta de homens, coloca-se o questionamento sobre o que constitui o fundamento 

de validade da norma. Uma norma jurídica vale porque é criada por uma maneira determinada, 

ou seja, uma forma fixada na norma fundamental pressuposta, por isso todo e qualquer conteúdo 

pode ser direito. Então, pergunta-se pelo fundamento da validade da constituição estatal, na 

qual se funda a validade de todas as normas gerais e a validade das normas individuais 

produzidas com base nestas normas gerais. Ora, se tal constituição não veio pela via de uma 

modificação constitucional estadual anterior, então, se não se quer colocar a validade das 

normas criadas em conformidade com a autoridade de Deus ou da natureza, a única resposta 

possível é a aceitação de que tal constituição se constitui uma norma vinculante, que precisa ser 

pressuposta (KELSEN, 2006, p. 215; p. 221-224). 

 Segundo Stuchi (2015, p. 85-86) um dos problemas da positividade do direito na teoria 

de Kelsen é que não encontra nenhum obstáculo no fato de ser necessária, para se justificar, a 

ajuda de uma hipótese, ou seja, da norma hipotética fundamental, adequada ao domínio do 

conhecimento normativo, mas situada fora do sistema de proposições jurídicas positivas, uma 

vez que o fundamenta. A norma fundamental estabelece como suprema autoridade legisladora 

o monarca, o parlamento, o povo, etc. O fundamento “pressuposto” de tal norma reside 
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justamente no que se chama soberania da ordem jurídica estatal. Desse modo, no sistema 

formulado por Kelsen, a soberania é a expressão da unidade do sistema do direito e da pureza 

do conhecimento jurídico, seria a espinha dorsal da teoria pura do direito, mesmo que o 

vocábulo soberania não seja empregado. 

 O positivismo jurídico identifica o direito moderno como poder, especificamente como 

estrutura de poder que implica em coerção e violência, mas que cria uma ordem social, cujo 

objetivo seria a sobrevivência. Ora, Kelsen seguiu a tradição positivista ao procurar 

compreender a realidade jurídica através do recurso à norma hipotética fundamental, tributando 

a ela a posição de princípio gerador da ordem jurídica; assim procedendo, aparentemente, 

fornece a chave de controle da teoria pura do direito, no entanto, tal análise demonstra uma 

garantia vazia. O austríaco não incorpora o poder à pessoa do príncipe, como fez Maquiavel, 

nem do soberano, como determinou Hobbes, de modo que, em suas explicações teóricas, o 

locus do poder, o direito, é um recipiente formal, tão somente um espaço vazio (MORRISON, 

2006, p. 411). 

  A teoria pura do direito é formal, e coloca-se como uma ciência das normas jurídicas, 

configurando um sistema fechado com legalidade própria, e seus conceitos fundamentais não 

são definidos, já que a ciência postula axiomas. Portanto, pretendia-se um sistema atemporal e 

inespacial no qual não há lugar para a conceituação do direito (GRAU, 2008, p. 34-35). A teoria 

pura propõe um novo paradigma epistemológico para a ciência do direito, extirpando todos os 

elementos metajurídicos, e, como neokantiano, Kelsen pretendia empreender a fundamentação 

da autonomia metodológica do direito a partir da distinção entre ser e dever ser. Neste sentido, 

a ciência do direito não se relaciona com fatos, ou seja com a conduta do homem (ser), mas 

com o prescrito juridicamente (dever ser) (CADEMARTORI; GOMES, 2010, p. 97-98). 

 As normas jurídicas descrevem o dever ser, de maneira que a ciência jurídica não pode 

tratar da descrição do que será, somente enunciar que, em determinadas condições definidas 

pelo ordenamento jurídico, devem produzir-se determinadas consequências. A norma jurídica 

se apresenta como esquema de interpretação e como sentido objetivo de um dever ser. Enquanto 

esquema de interpretação, a norma serve como filtro de juridicidade aos atos que se realizam 

no espaço e no tempo. Conforme analisa Kelsen, o fato recebe um sentido jurídico específico 

por intermédio de uma norma que a ele se refere com o seu conteúdo, que lhe empresta a 

significação jurídica.  A norma é um dever ser, ao mesmo tempo que o ato de vontade, da qual 

ela é o sentido objetivo, constitui um ser, de onde se conclui a estreita vinculação entre norma 

e ato de vontade (CADEMARTORI; GOMES, 2010, p. 99-100; KELSEN, 2006, p. 4-10). 
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 Para Kelsen a norma jurídica é o objeto de estudo da interpretação, e esta consistiria na 

determinação do sentido, do conteúdo das normas jurídicas que serão aplicadas. Em suma, a 

interpretação seria uma operação mental que acompanha necessariamente o processo de 

aplicação do direito no seu progredir de um escalão superior para um escalão inferior. Isso 

porque o ordenamento jurídico é concebido de forma escalonada, com o que a norma de grau 

superior na hierarquia normativa condiciona e determina a criação da norma jurídica de grau 

inferior. Portanto, a constituição, ou norma superior, condiciona o processo de produção da lei, 

ou norma inferior, da mesma forma que a lei condiciona a produção da sentença judicial 

(CADEMARTORI; GOMES, 2010, p. 100-103; KELSEN, 2006, p. 387-388).   

 Segundo Cademartori e Gomes, a aplicação do direito, para Kelsen, é ao mesmo tempo 

produção de direito, já que a norma de escalão superior é aplicada, na medida em que, de acordo 

com ela, é produzida uma norma de escalão mais baixo. Ressaltando que a norma de escalão 

superior regula o ato através do qual a norma de escalão inferior é produzida, mas esta relação 

não é fechada. A norma de escalão superior não pode regular, em todos os sentidos e direções, 

o ato mediante o qual ela se aplica, sendo inerente ao ato de aplicação do direito uma relativa 

indeterminação. Tal indeterminação pode ser intencional ou não; será intencional quando o 

próprio órgão que estabeleceu a norma assim o quis, e não intencional quando deriva do caráter 

plural do conteúdo normativo (CADEMARTORI; GOMES, 2010, p. 103; KELSEN, 2006, p. 

388-389).   

 As normas jurídicas são, portanto portadoras de diversas possibilidades de 

concretização, sobrando margem para a discricionariedade do intérprete autêntico, pois haveria 

duas espécies de interpretação jurídica, quais sejam: a autêntica e a não autêntica. Assim, 

quando o direito é aplicado por um órgão jurídico, trata-se da interpretação autêntica, mas se a 

interpretação é aquela realizada por uma pessoa privada, especialmente pela ciência jurídica, 

não é autêntica. A problemática da discricionariedade será resolvida por Kelsen na ideia da 

moldura, dentro da qual existiriam várias possibilidades de aplicação da norma, desde que se 

mantenha dentro da limitação do quadro (CADEMARTORI; GOMES, 2010, p. 97; p. 104; 

KELSEN, 2006, p. 390). Neste sentido: “[...] o resultado de uma interpretação jurídica somente 

pode ser a fixação da moldura que representa o direito a interpretar e, consequentemente, o 

conhecimento das várias possibilidades que dentro desta moldura existem” (KELSEN, 2006, p. 

390). 

 

O ato jurídico que efetiva ou executa a norma pode ser conformado por maneira a 

corresponder a uma ou outra das várias significações verbais da mesma norma, por 

maneira a corresponder à vontade do legislador- a determinar por qualquer forma que 



73 

 

seja- ou, então, à expressão por ele escolhida, por forma a corresponder a uma ou a 

outras das duas normas que se contradizem ou por forma a decidir como se as duas 

normas em contradição se anulassem mutuamente. O direito a aplicar forma em todas 

essas hipóteses, uma moldura dentro da qual existem várias possibilidades de 

aplicação, pelo que é conforme ao direito todo ato que se mantenha dentro desse 

quadro ou moldura, que preencha esta moldura em qualquer sentido possível. 

(KELSEN, 2006, p. 390) 

 

  Como asseguram Cademartori e Gomes, a noção kelseniana da norma jurídica como 

portadora de vários sentidos possíveis colocou a teoria pura do direito em conflito frontal com 

a teoria tradicional da interpretação. Esta última partia do pressuposto de que sempre haveria 

uma única interpretação correta, bem como de que o correto é encontrar o método adequado 

para o estabelecimento desta. Kelsen recusou-se a elaborar uma teoria acerca dos métodos de 

interpretação, pois compreendia como não científica a escolha entre uma das possibilidades 

dada pela moldura normativa. Portanto, não existe critério de direito positivo capaz de realizar 

tal escolha. O jurista austríaco identificou como falácia a noção de que a norma jurídica pudesse 

apresentar apenas uma interpretação correta, uma ficção que serviria à jurisprudência, para 

assegurar o ideal da segurança jurídica (CADEMARTORI; GOMES, 2010, p. 104). 

  Stuchi (2015, p. 89-90) ressalta os comentários críticos de Schmitt (1996, p. 98) acerca 

da teoria de Kelsen, no sentido de que a ciência jurídica, à qual o austríaco pretendia elevar a 

jurisprudência em toda pureza, não poderia ser normativa no sentido do jurista que julga. Ao 

considerar que o julgador pode apoiar-se só em dados positivos fica a ilusão de que a 

objetividade é evidente, no entanto ao considerar que, mesmo que os valores nos quais o jurista 

se apoia lhe são dados, ele se apoiará neles construindo uma unidade de todas as coisas pelas 

quais se interessa. A pureza seria fácil de ser conquistada quando se ignora as dificuldades reais, 

e se exclui por motivos formais, tudo aquilo que se contrapõe à sua sistemática, segregado como 

impuro. 

 As formulações kelsenianas se constituem enquanto ponto de partida privilegiado para 

todas as correntes que pretenderam superar ou negar o positivismo jurídico (CADEMARTORI; 

GOMES, 2010, p. 96). Kelsen marca profundamente o positivismo com sua ciência 

normativista, posicionando sua teoria de forma particular na filosofia moral e política, isto é, 

tratando sobre a justificativa e o funcionamento da democracia liberal. O austríaco também foi 

responsável pela substituição da teoria geral do Estado pela teoria da constituição, não sendo 

por outra razão que no debate sobre direito público, na segunda metade do século XX, 

abandona-se a teoria do Estado, reproduzindo-se os pensadores do século XIX (STUCHI, 2015, 

p. 87; p. 89; p. 91; p. 128). 
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 O fato é que, em síntese, o positivismo jurídico, pretendeu-se apolítico, em um discurso 

pró cientificidade, o que supostamente acabaria por excluir o caráter progressista ou 

conservador de determinada teoria, e, em última análise, tal teoria, se também científica, poderia 

ser utilizada livremente por qualquer posição política. Tal questão se relaciona com o caráter 

de manipulação essencial ao direito burguês, já que por um lado, a esfera jurídica aparece como 

autônoma, na medida em que há nela uma técnica neutra que não seria em si nem progressista 

ou conservadora. Por outro lado, fica evidente a subordinação do complexo jurídico à ordem 

social capitalista (SARTORI, 2013, p. 285). Tais questões serão devidamente detalhadas no 

próximo capítulo, mas como pontuou Marques Neto (2001, p. 110) a doutrina jurídica 

positivista, através da pureza metodológica, oculta as contradições intrínsecas da sociedade de 

classes na estrutura capitalista. 

  

2.4 Constitucionalismo e Pós Positivismo: a proposta do neoconstitucionalismo em 

perspectiva 

 

 Com o fim da segunda guerra mundial, ocorreu a reestruturação das formas de Estado e 

das relações internacionais, pretendendo impedir um retorno às catástrofes que ameaçaram o 

poder capitalista na crise de 1930, pretendendo ainda evitar o ressurgimento das rivalidades 

geopolíticas que levaram aos horrores da guerra. Para tanto, foi necessário assegurar a paz e a 

tranquilidade doméstica e firmar uma espécie de acordo de classe entre capitalistas e 

trabalhadores, e se capitalismo e comunismo tinham falhas, seria preciso criar uma correta 

combinação de Estado, mercado e instituições democráticas para garantir a paz, inclusão, bem 

estar e estabilidade. Internacionalmente uma nova ordem mundial foi construída com os 

acordos de Bretton Woods e várias instituições como: ONU, Banco Mundial e Banco 

Internacional de Compensações (HARVEY, 2014, p. 19-20). 

 Uma variedade de Estados social democratas, democratas cristãos e dirigistas 

emergiram na Europa, inclusive o próprio Estados Unidos passou a seguir uma forma 

democrática liberal de Estado no mesmo sentido. O que todas essas várias formas de Estado 

tinham em comum era a aceitação teórica de que o Estado deveria concentrar-se no pleno 

emprego, no crescimento econômico e no bem estar de seus cidadãos, e de que o poder do 

Estado deveria ser livremente distribuído ao lado dos processos de mercado, ou, se necessário 

intervindo ou mesmo substituindo tais processos, a fim de alcançar esses fins e políticas fiscais 

e monetárias em geral caracterizadas como keynesianas. Os Estados intervieram ativamente na 
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política industrial e passaram a estabelecer padrões para o salário social, construindo uma 

variedade de sistemas de bem estar (HARVEY, 2014, p. 20). 

 Assim, surge o Welfare State como uma forma histórica de tentativa de reconciliação 

com a democracia, em nítida oposição ao bloco socialista, já que a Guerra Fria se estruturava, 

e ao totalitarismo nazifascista da segunda guerra mundial. Seriam três os princípios 

fundamentais desse modelo estatal, quais sejam: a seguridade social; a ampliação das 

oportunidades de emprego e renda, na garantia do pleno emprego, o que geraria a chamada 

demanda efetiva; e, por fim, a ampliação das políticas sociais, ou, políticas redistributivas e 

compensatórias, que possuíam o objetivo de minimizar as desigualdades sociais. Tais princípios 

somados, deveriam instituir a denominada cidadania social, a qual, para Marshall, deveria se 

expressar nos direitos adquiridos, e corresponderia a um padrão social mínimo que o Estado 

Moderno deveria assegurar aos seus cidadãos. A cidadania social seria o princípio ético e 

organizador do Welfare State, o que, em termos institucionais, implicaria em integração de 

interesses entre atores coletivos, tais como as burocracias públicas, os trabalhadores 

organizados em sindicatos, os partidos políticos e os detentores do capital, colocando dessa 

forma em diálogo o Estado, o capital e os trabalhadores, sendo esse o principal tripé de 

sustentação e debate desse modelo estatal (LEME, 2010). 

 Do ponto de vista jurídico, esta mudança de perspectiva institucional se faria 

acompanhar pela expansão do alcance objetivo das disposições contidas nas constituições 

nacionais, propiciada pela progressiva positivação de toda uma categoria de direitos 

relacionados à emergente cidadania social. O retorno da normalidade na Europa, assim, marcou 

também a sua reconstitucionalização nestes termos, em um contexto de tentativa de superação 

do liberalismo anterior à segunda guerra mundial e a consolidação da Guerra Fria, que trazia 

implicações ao exercício do poder político, na dinâmica de oposição entre capitalismo e 

socialismo instituído. 

  Tais transformações formaram o marco histórico do neoconstitucionalismo, e segundo 

seus defensores a constituição alemã de 1949 e a criação do Tribunal Constitucional Federal 

em 1951 representariam referências essenciais. Destaca-se também a constituição da Itália de 

1947 e a instalação de sua corte constitucional, em 1956. Ao longo da década de 1970 a 

redemocratização de Espanha e Portugal também agregariam valor ao novo constitucionalismo 

(BARROSO, 2007, p. 3-5). As constituições passaram a englobar princípios de legitimação de 

poder, baseados em direitos fundamentais, são as denominadas constituições sociais, do pós 

guerra (BERCOVICI, 2004).  
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  O marco teórico do neoconstitucionalismo envolveria três pilares, quais sejam: a força 

normativa da Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e a elaboração de diferentes 

categorias de uma nova hermenêutica jurídica (BARROSO, 2013, p. 30-31). O 

neoconstitucionalismo seria uma tentativa de ruptura com o positivismo jurídico. Este, com 

suas premissas ditas científicas, visou separar moral e direito, tentando formular um método de 

racionalidade teórica, que resultou no rompimento entre validade e legitimidade da decisão 

tomada nos diversos níveis estatais. Isso porque a questão da legitimidade seria fundamentada 

em noções morais, inadequadas à ciência jurídica por esbarrar em um todo pluralista de ideias, 

natural de todo contexto democrático. O novo constitucionalismo do pós guerra visava, assim 

conciliar direito e moral (STRECK, 2013, p. 16-17). 

   O  neoconstitucionalismo estaria embasado nos direitos fundamentais enquanto valores 

éticos políticos, que garantiriam não somente que o direito tivesse inevitável conexão com a 

moral, mas também que a teoria do direito fosse dotada de capacidade explicativa para fornecer 

critérios de solução para os casos difíceis, garantindo uma nova teoria de argumentação, 

fundamentada, sobretudo na justificação,  que pudesse permitir que o direito fosse 

compreendido não como mero sistema de normas, mas também como prática jurídica 

(FERRAJOLI, 2011, p. 97). Segundo seus defensores, portanto a superação histórica do 

jusnaturalismo e a falência política do positivismo teriam dado abertura para uma doutrina que 

pretendia ir além da legalidade estrita, em uma busca de tentar empreender uma leitura moral 

do direito, sem recorrer a categorias metafísicas (BARROSO, 2009, p. 327-340). Acerca da 

temática determina Barroso: 

 

E, assim, supera-se a separação profunda que o positivismo jurídico havia imposto 

entre direito e moral, entre direito e outros domínios do conhecimento. Para achar a 

resposta que a norma não fornece, o direito precisa se aproximar da filosofia moral, 

em busca da justiça e outros valores, da filosofia política, em busca de legitimidade 

democrática e da realização de fins públicos que promovam o bem comum e, de certa 

forma, também das ciências sociais aplicadas, como economia, psicologia e 

sociologia. (BARROSO, 2013, p. 35) 

 

  Segundo os teóricos do neoconstitucionalismo, uma das maiores mudanças de 

paradigmas no século XX seria ainda a atribuição à norma constitucional do status de norma 

jurídica. Antes a constituição seria vista, tão somente como um documento essencialmente 

político, e a concretização de suas propostas estava condicionada à liberdade de conformação 

do legislador ou à discricionariedade do administrador. Com o surgimento do novo 

constitucionalismo as normas constitucionais passaram a ser dotadas de imperatividade 

(BARROSO, 2013, p. 30-31; p. 234; 2007, p. 6).  
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 No que se refere a tal mudança destaca-se a famosa aula inaugural, na Universidade de 

Freiburg, do professor Konrad Hesse, acerca da força normativa da constituição e dos limites 

sobre à mutação constitucional. Para o professor a constituição não seria um mero “pedaço de 

papel”, pelo contrário, seria imanente à sua formulação e vigência o seu caráter normativo, 

voltado a ordenar e conformar a realidade política social. Assim, a constituição jurídica seria 

condicionada, mas também força condicionante da realidade (LIMA; LANÇA, 2013, p. 300). 

 Konrad Hesse coloca-se contra as noções do polonês Ferdinand Lassale.  Este, em 1862, 

discursou, em Berlim, acerca do conceito de constituição, dando base a sua obra intitulada “A 

essência da constituição”, onde determina que a constituição, em síntese, é a “soma dos fatores 

reais do poder que regem uma nação” (LASSALE, 2001, p. 17).  Segundo Hesse (1991, p. 2-3; 

p.10-11), é absurda a noção trazida pelo polonês, de que as normas constitucionais teriam 

apenas uma função de justificar as relações de poder dominante, ou seja, a ideia de que a 

constituição jurídica não passaria de um “pedaço de papel”, que perde a força diante da 

realidade de poder de determinado país.  

 Para Hesse (1991, p. 1-4) a força normativa da constituição prevalece mesmo em 

oposição ao fatores reais de poder, portanto contrariando frontalmente a ideia de Lassalle, de 

que as questões constitucionais não podem ser questões jurídicas. Colocando-se de tal maneira, 

o autor assegura que o significado da ordenação jurídica só pode ser apreciado, se tanto o 

ordenamento quanto a realidade política e social, forem considerados em sua relação de 

inseparável contexto, e em condicionamento recíproco. Assim sendo, uma análise isolada, 

unilateral, que considere apenas um aspecto, não se demonstra em condições de fornecer 

respostas adequadas à problemática. 

 A força normativa da constituição jurídica se ampliaria diante de duas condições, quais 

sejam: a primeira consistiria no fato de que quanto mais a constituição jurídica conseguisse 

instalar uma relação de condicionamento recíproco com a realidade, mais seria fator 

determinante desta. Então, a pretensão de normatividade constitucional só teria êxito se levasse 

em consideração as condições fáticas (incluindo conteúdos espirituais de um povo: suas 

opiniões e valorações sociais), naturais, técnicas, econômicas e sociais do Estado a que se 

refere; a segunda condição consistiria no que seria a “vontade da constituição”, que seria nada 

mais do que a atitude de todos os participantes da vida constitucional de um país (LIMA; 

LANÇA, 2013, p. 300). 

 A vontade de constituição originar-se-ia de três vertentes diferentes. Primeiramente, 

residiria na compreensão da necessidade e do valor de uma ordem normativa que proteja o 

Estado contra o arbítrio desmedido e disforme. Também residiria na compreensão de que a 
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ordem constituída é mais do que uma ordem legitimada pelos fatos, estando em constante 

processo de legitimação. Finalmente, basear-se-ia na consciência de que essa ordem não 

lograria ser eficaz sem o concurso da vontade humana, e adquiriria e manteria sua vigência 

através de atos de vontade. Essa vontade teria consequência porque a vida do Estado não estaria 

abandonada à ação surda de forças aparentemente inelutáveis. Assim, a constituição 

transformar-se-ia em força ativa se existisse a disposição de orientar a própria conduta segundo 

a ordem nela estabelecida, e se, mesmo diante de todos os questionamentos e reservas advindos 

de juízos de conveniência, desde que pudesse identificar a vontade de concretização dessa 

ordem (HESSE, 1991, p. 8). 

 

A Constituição jurídica logra conferir forma e modificação à realidade. Ela logra 

despertar “a força que reside na natureza das coisas”, tornando-a ativa. Ela própria 

converte-se em força ativa que influi e determina a realidade política e social. Essa 

força impõe-se de forma tanto mais efetiva quanto mais ampla for a convicção sobre 

a inviolabilidade da Constituição, quanto mais forte mostrar-se essa convicção entre 

os principais responsáveis pela vida constitucional. Portanto, a intensidade da força 

normativa da Constituição apresenta-se, em primeiro plano, como uma questão de 

vontade normativa, de vontade de Constituição. (HESSE, 1991, p. 11). 

 

 Hesse (1991, p. 19) afirma, finalmente, que não se deve esperar que as tensões entre 

ordenação constitucional e realidade política e social acabem por deflagrar conflitos realmente 

sérios. Todavia, acredita que não poderia prever o desfecho de tal embate, se os pressupostos 

asseguradores da força normativa da constituição não fossem satisfeitos de maneira plena. 

Assim, o questionamento se o futuro do Estado seria uma questão de poder ou um problema de 

ordem jurídica, depende da preservação e do fortalecimento da força normativa da constituição, 

bem como de seu pressuposto fundamental, ou seja, a vontade de constituição. Tratar-se-ia de 

uma tarefa confiada a todos os cidadãos de determinado país.  

  Como já foi exposto, o novo constitucionalismo superaria a noção que persistia de que 

a constituição seria um documento essencialmente político, enquanto convite à atuação dos três 

poderes, de maneira que a concretização constitucional era limitada a liberdade legislativa ou à 

discricionariedade do administrador. Colocaria fim ao que seria o modelo de supremacia do 

poder Legislativo, na linha da doutrina inglesa da soberania do parlamento e da concepção 

francesa da lei como expressão da vontade geral. Tratar-se-ia do modelo da supremacia da 

constituição, inspirado pela experiência norte americana, que consistiria basicamente na 

constitucionalização de direitos fundamentais e em um modelo próprio de controle de 

constitucionalidade, associado à criação de tribunais constitucionais e aos métodos de controle 

de constitucionalidade (BARROSO, 2007, p. 7-9).  
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 A constituição passaria a ser não apenas um sistema em si, mas um sistema a orientar 

todos os demais ramos do direito, identificando-se um efeito expansivo das normas 

constitucionais, que se irradiariam por todo o sistema jurídico. Os valores, os fins públicos e os 

comportamentos abarcados por princípios passariam a condicionar a validade e o sentido de 

todas as normas do direito infraconstitucional, logo, segundo tais premissas, toda interpretação 

jurídica seria também uma interpretação constitucional. Toda operação de realização do direito 

envolveria a aplicação direta ou indireta da constituição, assim, seria direta quando uma 

pretensão se fundasse em norma constitucional, e indireta quando se fundasse em norma 

infraconstitucional, o que significa que, necessariamente, antes de aplicar a norma, o intérprete 

deveria verificar se esta é compatível com a Constituição e orientar o sentido e alcance à 

realização dos fins constitucionais (BARROSO, 2013, p. 33). 

 A interpretação constitucional seria uma modalidade de interpretação jurídica, tal fato 

trataria da decorrência natural da força normativa da constituição, ou seja, do reconhecimento 

de que as normas constitucionais são normas jurídicas, de modo que compartilha seus atributos. 

A interpretação constitucional, portanto, coloca-se através dos elementos tradicionais da 

interpretação jurídica, quais sejam, gramatical, histórico, sistemático e teleológico. No entanto, 

as particularidades das normas constitucionais no neoconstitucionalismo culminaram no 

desenvolvimento de princípios instrumentais específicos de interpretação constitucional que se 

impõem enquanto pressupostos metodológicos na atuação do intérprete, quais sejam: i) 

supremacia da constituição; ii) razoabilidade-proporcionalidade; iii) efetividade. A 

interpretação jurídica tradicional não estaria superada, todavia teria se tornado claro aos 

operadores do direito que suas categorias tradicionais, por si só, eram insuficientes para dar luz 

a soluções de problemáticas, desde um viés da supremacia constitucional nos moldes do 

constitucionalismo do pós guerra (BARROSO, 2007, p. 10-11; 2013, p. 34). 

 A interpretação jurídica tradicional desenvolveu-se sob dois pilares, o que se refere ao 

papel da norma e o que se refere ao papel do juiz. A norma seria responsável por oferecer, em 

seu relato abstrato, a solução para os problemas jurídicos, já ao juiz caberia a função de 

identificar no ordenamento jurídico a norma aplicável ao problema a ser resolvido, logo, 

revelando a solução nela existente. Neste modelo, portanto, as regras jurídicas, enquanto 

descritivas de condutas a serem seguidas, serão aplicáveis pelos juízes mediante a subsunção. 

Com o avanço dos novos paradigmas constitucionais do pós guerra concluiu-se que nem sempre 

a solução dos problemas jurídicos estariam no relato abstrato do texto normativo, logo ao juiz 

não caberia mais apenas conhecer tecnicamente o teor da lei, pois ele precisaria ser 

coparticipante no processo de criação do direito, completando e atualizando a função do 
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legislativo, sobretudo no caso de cláusulas gerais ou no caso de conceitos jurídicos 

indeterminados por expressões de texto abertas (BARROSO, 2007, p. 12). 

 

As denominadas cláusulas gerais ou conceitos jurídicos indeterminados contêm 

termos ou expressões de textura aberta, dotados de plasticidade, que fornecem um 

início de significação a ser complementado pelo intérprete, levando em conta as 

circunstâncias do caso concreto. A norma em abstrato não contém integralmente os 

elementos de sua aplicação. Ao lidar com locuções como ordem pública, interesse 

social e boa-fé, dentre outras, o intérprete precisa fazer a valoração de fatores 

objetivos e subjetivos presentes na realidade fática, de modo a definir o sentido e o 

alcance da norma. Como a solução não se encontra integralmente no enunciado 

normativo, sua função não poderá limitar-se à revelação do que lá se contém; ele terá 

de ir além, integrando o comando normativo com a sua própria avaliação. 

(BARROSO, 2007, p. 13) 

 

 Os princípios foram conduzidos ao centro do sistema e conquistaram o status de norma 

jurídica, superando a noção de que teriam uma dimensão puramente axiológica, ética e sem 

eficácia jurídica ou aplicabilidade imediata. Representariam a síntese dos valores abrigados no 

ordenamento jurídico, espalhando os postulados sociais básicos e seus fins. Possuindo a função 

de dar unidade e harmonia ao sistema. Assim, serviriam de guias para o intérprete cuja atuação 

deve se pautar pela identificação do princípio maior que rege o tema apreciado, descendo do 

mais genérico ao mais específico, até, finalmente, chegar à regra concreta que vai reger a 

espécie. (BARROSO, 2009, p. 329). 

 Barberis (2006, p. 25-26) afirma que no debate moderno, o termo princípio se refere 

principalmente a três tipos de normas, quais sejam: i) os princípios gerais e abstratos da doutrina 

europeia continental, deduzidos por universalização de normas positivas menos gerais e 

abstratas; ii) os princípios de decisão, da jurisprudência de common law, deduzidos por 

universalização das decisões particulares e concretas dos juízes anglo americanos; iii) os 

princípios constitucionais, expressos nas constituições ou elaborados pela jurisprudência 

constitucional. A diferença essencial entre regras e princípios, desde Dworkin, perpassando por 

Alexy, Manuel Atienza e Manero é baseada nas variantes do critério de defectibilidade, ou seja 

os princípios seriam distinguidos das regras justamente por serem defectíveis, de maneira que, 

verificando-se o caso concreto, não o seguiria necessariamente a consequência específica, 

porque um princípio pode sempre conflitar com outro. Por isso, mostra-se necessária a teoria 

do balanceamento ou ponderação de princípios, enquanto técnica elaborada pincipalmente pelo 

tribunal constitucional alemão. Outra distinção que deve ser considerada é que regras são 

normas prescritivas, que regulam diretamente o comportamento e princípios são normas 

avaliadoras, que regulam o comportamento só de forma indireta, através das regras justificáveis 

baseadas nos princípios. 
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 Portanto, a ponderação surge enquanto método de aplicação dos princípios, visando 

resolver conflitos entre estes, o objetivo consiste basicamente no confronto entre esses 

princípios para que seja estabelecido qual deles deve exercer parâmetro de legitimidade 

constitucional de uma lei submetida a controle constitucional. Entre o conflito de princípios não 

se aplicam os critérios habituais para a solução de antinomias, ou seja, nada de critérios 

hierárquicos, porque ambos princípios são constitucionais, nada de critério cronológico, pois 

ambos são coetâneos, e nada do critério de especialidade, porque não se trata de antinomia 

total/parcial que permitiria estabelecer entre os dois princípios uma hierarquia de valor, ou 

axiológica, com o intuito de estabelecer qual tem maior peso ou importância. Somente o caso 

concreto pode dar respostas aos intérpretes (BARBERIS, 2006, p. 26).   

 Assim, a subsunção se mostraria incapaz de resolver a questão de maneira satisfatória. 

Em suma, a ponderação possuiria três etapas, são elas: a preparação para ponderação, fase em 

que deve ser analisados os elementos e argumentos, a segunda etapa seria a realização da 

ponderação, fase em que vai se fundamentar a relação estabelecida entre os elementos objeto 

de sopesamento, no caso da ponderação de princípios indica a relação de primazia entre um e 

outro, finalmente a última etapa seria a reconstrução da ponderação, fase em que mediante a 

formulação de regras de relação, inclusive de primazia  entre elementos objeto de sopesamento, 

coloca-se a pretensão de validade para além do caso (AVILA, 2005, p. 95-96). 

 A aplicação do direito dependeria de processos discursivos e institucionais, sem os quais 

não se tornaria realidade. O texto normativo utilizado pelo intérprete constituiria mera 

possibilidade de direito, logo a transformação dos textos normativos em normas jurídicas 

dependeria da construção de conteúdos de sentidos pelo próprio intérprete. Tais conteúdos de 

sentido, devido o dever de fundamentação, deveriam ser compreendidos por aqueles que os 

manipulam como condição para que sejam compreendidos pelos destinatários, assim seria 

indispensável a distinção entre categorias que o aplicador do direito utiliza. A nova teoria 

constitucional exigiria, assim que a dogmática buscasse maior clareza das categorias para 

proporcionar maiores meios de controle da atividade estatal (AVILA, 2005, p. 16-17).  

 Logo, o papel dos tribunais constitucionais seria essencial, pois estes funcionariam 

como garantidores da estabilidade institucional, arbitrando conflitos entre poderes ou entre 

estes e a sociedade civil (BARROSO, 2007, p. 51). Os problemas da justiça e da legitimidade, 

que permeiam a teoria constitucional historicamente, seriam resolvidos. O direito discordante 

da moral e, portanto, discordante dos direitos fundamentais, não seria mais considerado direito 

válido, porque ao se contrastar com a constituição deveria ser anulado pelas cortes 
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constitucionais, responsáveis por ditar o que é válido no ordenamento jurídico, garantindo a 

ordem posta em termos democráticos (BARBERIS, 2006, p. 21). 

 Parece evidente que o neoconstitucionalismo focaliza sua concretização de democracia 

substancial no papel do jurista singular. Todavia, o papel ativo dos juízes em decidir o que é 

justo e legítimo poderia contrariar o mecanismo de legitimação de poder político, embasado em 

um procedimento de escolha popular. Os teóricos pós positivistas justificam a problemática de 

maneiras diferentes. Há aqueles que tratam da questão mediante o argumento da imparcialidade 

do julgador em realizar o que é moralmente reto na aplicação da lei, neste sentido, é possível 

citar como exemplo o autor norte americano Dworkin, que segundo Sartori (2013, p. 463), 

coloca que o fato do judiciário poder gerar uma nova norma jurídica seria uma vantagem, já 

que o juiz poderia não estar pressionado pelas demandas da maioria política, e, assim,  estaria 

em melhores condições para avaliar cada caso concreto sobriamente.  

 Há ainda autores pós positivistas que simplesmente negam a falta de representatividade 

democrática. Alexy, por exemplo, argumenta que as cortes constitucionais podem ser 

legitimadas por meio de uma concepção ampla de representação, que não trata apenas de votos 

e eleições, mas também de argumentos e razões. Sua perspectiva é totalmente compatível com 

a noção de democracia deliberativa, que desmembra a idéia de representação em dois tipos, 

quais sejam: volitiva e argumentativa. Desta forma, se os legisladores se relacionariam com 

seus representados por meio da representação volitiva e argumentativa, as cortes constitucionais 

deveriam ser vistas como responsáveis perante os cidadãos pela capacidade de oferecer 

argumentos corretos e justos em suas decisões de autoridade, que devem ser compreendidas e 

endossadas por seus auditórios sobre a base de um constitucionalismo discursivo 

(BUSTAMANTE, BUSTAMENTE, 2016, p. 355). 

 O foco na atuação singular do jurista, típico do neoconstitucionalismo, acaba revelando 

condições para a existência do fenômeno denominado ativismo judicial, referente a uma postura 

judicial para além dos limites estabelecidos pela constituição e, obviamente, ligada a 

discricionariedade do julgador. O termo ativismo judicial (judicial activism) foi colocado pela 

primeira vez no léxico, não somente jurídico, mas político e social, pelo historiador Arthur 

Schlesinger Jr., em uma matéria da revista Fortune, em 1947. A expressão foi utilizada fazendo 

referência à capacidade de desempenhar um papel afirmativo na promoção do bem-estar social, 

e Schlesinger fez uma divisão entre o que chamou de "ativistas judiciais”, no caso os juízes 

Hugo Black, Willian O. Douglas, Frank Murphy e Wiley Rutledge, e os “auto comedidos” que 

se recusavam a ir além do seu espaço limitado na esfera da divisão dos três poderes, no caso os 

juízes Felix Frankfurter, Harold Burton e Robert H. Jackson. O historiador também observou a 
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maleabilidade do raciocínio jurídico em detrimento do que seria a cientificidade do direito, ou 

seja, detectava que os ativistas judiciais consideravam indissociáveis política e direito, assim, a 

decisão era uma escolha política do julgador, e em tal perspectiva, ser auto comedido no 

julgamento seria uma ilusória pretensão de objetividade no ato da decisão (TEIXEIRA, 2012). 

 Teixeira (2012) assegura que se for possível afastar totalmente qualquer possível 

comparação com a criação judicial do direito ou com o controle difuso de constitucionalidade 

das leis, a origem do ativismo judicial será encontrada no Estados Unidos, de forma mais 

precisa na decisão “Lochner v. New York”. Ocorreu que a Suprema Corte norte americana 

compreendeu que o princípio de liberdade contratual estava implícito na noção de devido 

processo legal consagrada pela seção 1 da 14ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos. No 

caso referido, houve declaração de inconstitucionalidade pela Corte de uma lei do Estado de 

Nova York que estabelecia 60 horas como limite para a jornada de trabalho semanal dos 

padeiros, alegando não ser razoável, nem necessária, mas arbitrária tal limitação à liberdade 

individual de contratar. Esse caso foi paradigmático à chamada "Era Lochner", que perdurou 

de 1897 até 1937, representando as contínuas invalidações pela Suprema Corte dos Estados 

Unidos das intervenções estatais no domínio econômico, podendo ser considerado também um 

dos primeiros casos de flagrante ativismo judicial. 

 O autor (2012) ainda coloca que o ativismo judicial é advindo de um cenário de alta 

complexidade social, em que seria possível destacar dois pressupostos fenomenológicos 

fundamentais: a reificação e a judicialização. Neste sentido, a reificação trataria do não 

reconhecimento nas sociedades contemporâneas, reconhecimento esse que é responsável por 

atribuir identidades aos indivíduos e gerar reciprocidades nas suas relações interpessoais, tal 

processo resultaria em uma coisificação que possui como causa maior a generalização das 

trocas de mercado. Já a judicialização passa a ocorrer tanto no âmbito das relações sociais, 

como no âmbito da política, e neste último caso possui um significado concreto, representando, 

de forma geral: i) a expansão do poder dos juízes e a consequente transferência do poder de 

criação normativa, característico do Legislativo, para o Judiciário; e ii) a criação de métodos e 

técnicas decisórias fora daquilo que habitualmente tem sido utilizado. Finalmente, acerca da 

judicialização das relações sociais, destacam-se fatores como corrupção, burocratização estatal, 

assim como a política como sinônimo de defesa de interesses partidários, enquanto 

componentes sociológicos utilizados para fortalecer o mito do juiz Hércules no subconsciente 

coletivo.  

 Sobre tal problemática, ainda valem as observações de Teixeira (2012), que determinam 

que a forma mais prejudicial de ativismo judicial seria aquela que vincula o julgador a setores 
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sociais específicos, em detrimento de indivíduos cujos interesses se encontram juridicamente 

protegidos. A pior faceta do ativismo judicial aconteceria quando a decisão judicial possui um 

objetivo político expresso e nega a tutela de interesses legítimos de alguma parte da ação, 

fundamentando-se em argumentos que transcendem a racionalidade jurídica. Segue um rol de 

modalidades de ativismo judicial: 

 

1. Invalidar ou afastar a aplicabilidade de atos oriundos de outros Poderes. Ocorre 

quando a decisão judicial considera nulo ou inaplicável ato do Legislativo ou do 

Executivo, mesmo sendo o ato em questão constitucional. Conforme já referimos 

anteriormente, judicial activism e judicial review não se confundem, pois neste existe 

um controle de legitimidade constitucional de atos normativos ou com força de lei, 

enquanto naquele a decisão se baseia em argumentos políticos, como, por exemplo, o 

fato de uma dada lei ter sido aprovada por liberais. 

2. Afastar a aplicação de precedentes. Em sistemas de Common Law a força do 

precedente decorre do respeito ao princípio do stare decisis,o que importa dizer que 

um caso análogo já julgado somente não será aplicado a um caso futuro quando não 

ocorrer identidade entre os elementos que caracterizam ambos os casos, ou então 

quando for necessária uma inovação jurisprudencial, em virtude de princípios ou 

novas regras que demandam aplicação. O ativismo judicial pode deixar de afastar 

precedentes verticais, vindos de instâncias superiores ou inferiores, bem como 

precedentes horizontais. Esse último caso se mostra mais gravoso, uma vez que um 

entendimento consolidado pela própria Corte está deixando de ser aplicado a um caso 

que demandaria a sua aplicação. E o que ocorreu no recente Citizens United v. Federal 

Election Commission, julgado em janeiro de 2010, pela Suprema Corte dos Estados 

Unidos, onde "Os cinco juízes conservadores, por sua própria iniciativa, sem qualquer 

pedido das partes no processo, declararam que as corporações e os sindicatos têm o 

direito constitucional de gastar tanto quanto desejarem em comerciais de televisão 

especificamente eleitoral ou visando a apoiar determinados candidatos". Ainda que 

tenha chamado mais a atenção por diversos outros motivos, a racionalidade 

empregada na decisão foi notadamente política: objetivou permitir que setores da 

política estadunidense pudessem explorar, ilimitadamente, a mídia televisiva durante 

as eleições de 2010. 

3. Atuar como legislador. Mesmo tendo a legitimidade para atuar apenas como 

"legislador negativo", isto é, para remover do ordenamento jurídico normas 

inconstitucionais, outra prática nociva é a de proferir decisões que se constituem em 

verdadeiras criações legislativas, pois vão além das competências jurisdicionais, 

costumam ser extra petita, geram instabilidade institucional e culminam na produção 

de insegurança jurídica. Trata-se de algo por completo diverso de uma inovação 

jurisprudencial: o fundamento decisório está na própria decisão ou em uma 

interpretação torpe de legislação não aplicável ao caso, como, por exemplo, mediante 

analogia entre casos que não possuem a mínima identidade entre si. 

4. Utilização de técnicas hermenêuticas reconhecidas pela doutrina. Trata-se de uma 

situação intermediária entre o uso nocivo do ativismo judicial e o uso positivo. A 

diversidade de técnicas interpretativas e decisórias atribui ao julgador uma ampla 

gama de possibilidades para produzir a decisão. Todavia, o fato de estar prevista na 

doutrina não significa que já esteja sendo jurisprudencialmente empregada, o que 

pode dar ensejo a uma prática ativista nociva, quando não estiver vinculada à 

efetividade de direitos fundamentais ou supremacia da Constituição. 

5. Julgamentos predeterminados a fins específicos. Essa é a modalidade mais nociva 

de ativismo judicial: atender a um fim específico, mesmo que para tanto seja 

necessário uma decisão contra legemou extra petita. Não podemos confundir essa 

situação com as naturais orientações morais, ideológicas e políticas que cada um de 

nós possui e influenciam o modo como interpretamos os fatos, o mesmo valendo para 

como os magistrados julgam, obviamente. Porém, ser influenciado por orientações 

pessoais de natureza diversa não significa estar orientado a determinado fim: a pre 
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determinação remete ao decisionismo político, algo que merece maiores 

considerações. (KIMIEC apud TEIXEIRA, 2012) 

  

 Sobre o fenômeno do ativismo jurídico e da judicialização da política os teóricos 

defensores da teoria neoconstitucionalista argumentam que existe uma idealização do 

constitucionalismo do século XIX, com poderes limitados pela separação de poderes e pela 

declaração de direitos individuais. De modo que, seria evidentemente ilusória a capacidade de 

tal modelo gerar uma dinâmica realmente democrática de representação popular, sempre 

considerando o juiz como mero agente civilizador. A cultura jurídica teria perpassado por 

transformações que resultaram em inovações necessárias nos métodos de trabalho e na 

estimativa dos impactos das decisões judiciais, graças a situação de crise e complexidade da 

situação democrática contemporânea (KOERNER, 2013). 

 Os processos políticos, sociais e econômicos teriam modificado a estrutura social e o 

Estado, e portanto haveria a necessidade de uma maior judicialização da política, para garantir 

a ordem justa. Nesta lógica, processos globais e de longo alcance, como transformações na 

sociedade industrial, a crise do Estado de direito liberal, a consolidação da ideia de Estado 

democrático de direito intervencionista que traduziria uma ordem de valores constitucionais, 

além de processos mais recentes, como a globalização e o neoliberalismo, não permitiriam a 

manutenção de um direito meramente formalista. Então haveria, de fato, uma situação limite, 

entre fronteiras fluídas de duas realidades distintas, quais sejam: o direito e a política. O 

ativismo seria um desdobramento da obrigação dos juízes de não se limitar a apenas interpretar 

a constituição, mas também torna-la efetiva, além de um dever de atuar diante da inoperância 

dos demais poderes. A solução para eventuais conflitos democráticos por atuações excessivas 

do julgador seria estabelecer conceitos e instrumentos para identificar o fenômeno, delineando 

contornos, tipos, evolução, causas e fatores associados (KOERNER, 2013). Nesta perspectiva, 

coloca Koerner (2013):  

 

Estudos jurídicos procuram definir modelo de decisão no quadro da ordem 

constitucional, enquanto pesquisas empíricas de ciência política tomam o ativismo 

como fenômeno comportamental dos juízes ou tribunais e o utilizam para definir 

ações, padrões e atitudes dos juízes. O ativismo não seria mais que uma atitude, uma 

escolha de interpretar a constituição de modo a expandir seu sentido e alcance 

(Barroso). Ou seria fenômeno em que, diante de necessidades novas criadas pela 

insuficiência, a inadequação da lei e a inoperância dos outros poderes do Estado, o 

intérprete se coloca como protagonista (Miarelli e Lima) [...]. A superação do 

problema normativo ocorreria com um novo equilíbrio, no qual o Judiciário seria 

reconciliado com a ordem constitucional e a democracia. O ideal normativo implica 

desenvolvimentos teóricos a respeito dos fundamentos, estrutura institucional, 

procedimentos e objetivos da Constituição, assim como teorias da interpretação 

constitucional. O equilíbrio seria reencontrado por novas teorias autodenominadas 
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neoconstitucionalistas ou pós-positivistas, que valorizam a força normativa da 

Constituição, as mudanças na organização do Estado, definem a função jurisdicional 

apropriada para um Estado democrático de direito [...] 

 

 Ademais, o ativismo e a judicialização da política não deveriam representar um 

problema, já que a própria teoria neoconstitucionalista tende a combater a discricionariedade. 

Dworkin, por exemplo, busca traçar uma teoria a fim de rejeitar esta discricionariedade. Para 

ele não haveria motivo para a utilização desse recurso, tendo em vista que o juiz poderia sempre 

recorrer a princípios para alcançar respostas justas e adequadas para as demandas. A rejeição 

da tese da discricionariedade deseja negar a possibilidade do juiz criar direitos e aplicá-los 

retroativamente (LOIS, 2006, p. 275). Então, para o autor justamente os princípios seriam 

responsáveis por vedar um juízo discricionário. Deste modo, ainda que existisse um caso de 

anomia, no sentido de nenhuma regra a ser aplicada, existiriam princípios que indicariam o 

direito para um dos demandantes (STRECK, 2013, p. 359). 

 Streck (2013, p. 359-360) assegura que a questão em Dworkin não é a existência de uma 

única solução jurídica, mas, mesmo havendo mais de uma possibilidade juridicamente 

defensável, o direito sempre teria alguma resposta, ou seja o direito enquanto um sistema de 

regras e princípios não abriria a possibilidade para um juízo discricionário, já que teria sempre 

uma história institucional a ser reconstruída e que indicaria a melhor decisão a ser tomada. A 

interpretação para além de um caráter meramente instrumental seria indissociável do fazer 

jurídico, logo o direito transcenderia os catálogos de princípios e regras. Seria uma atitude 

interpretativa e auto reflexiva, dirigida à política no mais amplo sentido. 

 Para Dworkin, deve predominar ainda a leitura moral da constituição, a qual pressupõe 

que os direitos fundamentais nela estabelecidos precisam ser interpretados como princípios 

morais decorrentes da justiça. Deve acontecer dessa forma já que os direitos fundamentais são 

quase sempre estabelecidos em linguagem abstrata. Uma leitura moral da constituição 

garantiria o afastamento do ceticismo moral típico do liberalismo tradicional, bem como a ideia 

da recusa da existência de indivíduos descomprometidos e totalmente livres no mundo (LOIS, 

2006, p. 275). 

 Lois (2006, p. 275) assegura que para ocorrer a leitura moral da constituição Dworkin 

encontra-se obrigado a estabelecer o imperativo da moralidade, como exigência da justiça e da 

igualdade e propõe a chamada estratégia da continuidade, ou seja, a ideia de que existe um ideal 

moral comum a todos os membros de uma determinada república, e que o governo, incluindo 

também os juízes, precisam respeitar essa moral comum se quiserem tratar seus membros com 
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consideração e respeito. Assim, nos casos difíceis, os juízes atuam com base nos princípios que 

fundamentam direitos.   

 A autora (2006, p. 275) ressalta finalmente a estratégia da continuidade de Dworkin que 

sustentaria a teoria do “direito como integridade”. A integridade deveria pressupor a decisão 

judicial como uma atividade norteada por uma virtude presente nas culturas jurídicas e morais. 

Logo, o direito como integridade situaria sua legitimidade na ideia de reciprocidade, porque 

ainda que apartado por planos, interesses ou convicções, os integrantes das democracias 

dividem uma concepção de justiça segundo a qual todos os cidadãos devem ser tratados com 

igualdade e respeito. Seria necessário incluir nesse ideal de integridade as decisões judiciais e 

exigir do Estado que atue com coerência e compatibilidade. Portanto, Dworkin se propõe a 

construir uma teoria jurídica antidiscricionária.  

 Já Alexy acredita que a discricionariedade é inevitável, então desenvolve um método 

que, em tese, traria maior controle às decisões judiciais, e seria assim que a teoria da 

argumentação jurídica tentaria racionalizar o processo de aplicação do direito, a partir da 

ponderação dos princípios. Será a ponderação o procedimento pelo qual a técnica de 

legitimação da decisão será proferida no caso concreto. Primeiramente, para Alexy o espaço da 

textura aberta seria o locus onde habitam os argumentos morais do direito, ou seja, são nos 

casos difíceis, que não podem ser decididos por razões consideradas exclusivamente a partir do 

direito, que o intérprete deve pautar-se a partir de diferentes razões que não propriamente 

aquelas extraída do direito, como nas considerações de justiça, por exemplo.  A moral deve 

prevalecer para a tomada de tal decisão, o que faria emergir, segundo o autor, uma concepção 

não positivista do direito (STRECK, 2013, p. 346; p. 348; p. 350). 

 A pretensão do juiz de corrigir o que é injusto deve ser a maneira correta de decidir. Tal 

pretensão deve ter fundamento e estar justificada em elementos externos presentes no discurso 

prático geral. A possibilidade de uma decisão vir a ser tomada de forma incorreta, sendo, 

portanto, injusta, pode acontecer, e se assim for Alexy admite que esse tipo de decisão, 

independente se quem decidiu foi o legislador ou o juiz, permanece no sistema jurídico como 

uma espécie de remanescente de imperfeição próprio da estrutura que envolve os processos 

reais de argumentação e discurso jurídico.  Todavia, Alexy procura introduzir uma ferramenta 

para que certo tipo de decisão não seja aceita em nenhuma hipótese. Ou seja, em determinados 

casos haveria a possibilidade de se controlar as decisões pelo fundamento de justiça que elas 

veiculam (STRECK, 2013, p. 351). 

 Alexy parece utilizar a fórmula de Radbruch, que afirma, em síntese, que a extrema 

injustiça não é direito, dando-lhe nova moldura para que o problema da insegurança jurídica 
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seja solucionado. Mas, não seria qualquer caso de injustiça que caberia a aplicação da fórmula, 

somente os casos em que exista extrema injustiça, ou seja, descumprimento do núcleo dos 

direitos fundamentais. Considerando que a tese de que os direitos humanos possuem uma 

dimensão de princípios, também as questões de justiça comportarão essa dimensão 

principiológica e assumirão o mesmo conceito de mandados que revestem os princípios 

derivados dos direitos fundamentais constitucionais (STRECK, 2013, p. 351-352). Sobre a 

questão:  

 

Na medida em que a forma de aplicação dos princípios se dá através da ponderação, 

a solução dos casos duvidosos (que comportam a incorporação de elementos externos 

ao direito, próprios do discurso prático geral) quanto a solução da chamada colisão de 

princípios passa pela observação do procedimento da ponderação, que apresenta, por 

tudo que já foi dito aqui, uma estrutura discricionária. Esse fato, aliás, é reconhecido 

pelo próprio autor. Com efeito, no posfácio que compõe a edição da tradução para o 

português Alexy afirma, in verbis: “Os direitos fundamentais não são um objeto 

passível de ser dividido de uma forma tão refinada que inclua impasses estruturais – 

ou seja, impasses reais no sopesamento –, de forma a torná-los praticamente sem 

importância. Neste caso, então, existe uma discricionariedade para sopesar, uma 

discricionariedade tanto do legislativo quanto do judiciário”. (STRECK, 2013, p. 252) 

 

Streck (2013, p. 345; p. 353) afirma que as diversas teorias que se pretendem críticas 

inseridas no constitucionalismo hodierno possuem como objetivo a superação do positivismo 

jurídico e das posturas doutrinárias que o sustentam. Contudo, se existem pontos convergentes, 

como a necessidade de suplantar as velhas teorias das fontes e da norma, o mesmo não se pode 

dizer sobre o que representa o processo de interpretação dessas rupturas paradigmáticas. No 

caso aqui exposto, partindo de Dworkin e Alexy, as diferenças parecem ser evidentes no que se 

refere as tentativas teóricas de combate ou superação da discricionariedade. Para Alexy os 

princípios seriam apenas mandatos de otimização, o que seria circunstância que daria espaço à 

subjetividade do intérprete, e se caso alguma extrema injustiça acontecesse a fórmula de 

Radbruch deveria ser aplicada. Já para Dworkin os princípios introduziriam um mundo prático 

do direito, o que deveria diminuir a discricionariedade, ao fechar a interpretação.  

 Portanto, parece claro o reconhecimento, pelo neoconstitucionalismo, da crise que 

atravessa o direito e o constitucionalismo moderno. Lois (2006, p. 267) reitera na mesma lógica: 

“Trata-se de perceber que a prática constitucional é notoriamente marcada pela 

ineficiência/deficiência em torno da aplicação da constituição”. Resta saber se a teoria 

constitucional hegemônica em questão, ao centralizar o papel do ato do julgador singular, para 

que se alcance uma sociedade justa através da aproximação do direito e da moral, em uma 

crítica ao tecnicismo do jurista, é suficiente para resolver a problemática envolvendo a 

subordinação da ordem jurídica moderna ao ditames do capital.  
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2.5 Considerações gerais acerca das limitações do neoconstitucionalismo 

 

 Acerca dos aspectos doutrinários do neoconstitucionalismo explicitados até aqui, há de 

se ponderar que a doutrina suscita diversas críticas de pensadores contemporâneos, ainda que 

seus pressupostos não incorporem a posição de análise da perspectiva ontológica aqui adotada. 

Assim, buscaremos delinear alguns aspectos gerais das imprecisões apontadas no debate 

jurídico a respeito do neoconstitucionalismo, ressaltando que a crítica trazida neste momento 

pretende demonstrar que inclusive para muitos teóricos que não possuem uma perspectiva 

materialista do direito o alcance limitado das transformações propostas pelo pós positivismo 

parece evidente. Contudo, da perspectiva que se parte esta problematização assumirá caráter 

eminentemente limitado e insuficiente, uma vez que não adentra na problematização das 

contradições evidenciadas pela análise ontológica. Busca-se, assim, tão somente, levantar, de 

forma geral, os principais pontos de tensão acerca dos postulados fundamentais da doutrina 

jurídica estudada na presente pesquisa. 

  No que se refere às afirmações de quebras de paradigmas, sobre as transformações de 

ordem constitucional, trazidas pela doutrina neoconstitucionalista, Dimoulis (2009) oferece 

algumas contribuições. O autor inicia sua argumentação colocando que as constituições escritas 

instrumentais que proliferaram na Europa e na América Latina desde o início do século XIX, 

foram vistas como superiores à legislação ordinária. Pois, sem caráter jurídico normativo 

vinculante, mesmo parcial, e sem superioridade em relação às demais fontes do direito, a 

constituição perderia seu sentido em qualquer momento histórico. Em outros termos:  sem 

rigidez, ainda que parcial, sem superioridade normativa em relação à legislação ordinária, a 

constituição tornar-se-ia uma simples lei. 

 Segundo Dimoulis (2009) muitos autores na bibliografia nacional e estrangeira fazem 

referência à suposta contraposição entre o Estado legal do século XIX e o Estado constitucional 

do século XX. No entanto, essa afirmação decorreria da confusão de dois diferentes planos de 

análise. No primeiro plano, utiliza-se como critério a hierarquia normativa. É decisiva nesse 

âmbito a presença ou não de uma constituição rígida, mesmo que parcial, em determinado 

ordenamento jurídico. Havendo tal diploma, o Estado é sempre e necessariamente 

constitucional, devendo todas as autoridades estatais se submeter à constituição. Não havendo 

tal diploma, o Estado será legal, pois a ausência de constituição confere, de iure, ao legislador 

o poder de modificar o ordenamento jurídico de acordo com a sua vontade. Já no segundo plano 

de análise, utiliza-se como critério a natureza das garantias de preservação da supremacia 
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constitucional. Sob esse foco é possível estabelecer diferenças entre ordenamentos jurídicos 

que possibilitam o controle judicial da constitucionalidade de determinados atos estatais, e 

ordenamentos nos quais há vedação desse controle. Esse critério permite elaborar classificação 

dos ordenamentos jurídicos utilizando, pelo menos, três elementos: i) início do controle judicial 

de constitucionalidade; ii) o alcance do controle, levando em consideração suas limitações 

materiais ou temporais em cada país; iii) as formas de controle vigentes em cada país. 

  A questão é que todos esses casos tratariam de Estados constitucionais que adotaram 

uma constituição rígida, ainda que parciais, e configuraram de formas variadas sua garantia, 

pesando evidentemente as diferenças históricas no que se refere ao Estado liberal e o Estado 

social. Destacando que a não previsão ou mesmo a vedação do controle judicial de 

constitucionalidade deveria conferir ao legislador ordinário a possibilidade de determinar o que 

deveria ser válido como constitucional, mas isso não isentava o legislador do dever jurídico de 

respeitar a constituição, nem afastava a supremacia constitucional e a possibilidade de 

sancionar, jurídica e politicamente, legisladores que violarem mandamentos constitucionais 

(DIMOULIS, 2009). 

 Acerca do controle judicial de constitucionalidade já em 1803 existiriam contornos 

claros de sua atuação no Estados Unidos, mas tal fato não se resumiria a essa localidade, pois 

em países europeus como na Grécia e na Noruega, já no século XIX, a possibilidade de afastar 

leis inconstitucionais teria sido afirmada, de modo que por diversas vezes normas teriam sido 

declaradas inconstitucionais apesar da falta de explícita previsão constitucional em tal sentido. 

Já na Suíça, por exemplo, em 1874 o controle de constitucionalidade das leis estaduais pelo 

Tribunal Federal era previsto constitucionalmente, apesar de não autorizar esse controle sobre 

as leis federais. Em muitos países, o controle judicial da constitucionalidade teria sido 

introduzido no decorrer do século XX, e o instituto teria conhecido expansão quantitativa e 

adquirido popularidade após a Segunda Guerra Mundial. Mas, essa mudança quantitativa não 

permitiria alegar que a força jurídico normativa da constituição somente teria sido reconhecida 

a partir do pós-guerra (DIMOULIS, 2009). 

 Assim sendo, considerar que a ausência ou atrofia de controle judicial da 

constitucionalidade criaria um Estado legal em contraposição ao Estado constitucional, 

fundamentar-se-ia em duas suposições, que segundo Dimoulis (2009) seriam inaceitáveis, quais 

sejam: primeiramente, considerar que os representantes do legislativo são a priori suspeitos de 

violar a constituição e só a presença de um juiz com poderes de afastamento da lei impede a 

inconstitucionalidade; segundo, considerar que a ausência de previsão de sanção direta equivale 

à autorização de uma conduta. O fato é que nada indicaria que a constituição correria maior 



91 

 

risco de ser descumprida mediante ato do legislativo, baseado em determinada interpretação da 

constituição, do que mediante decisão do judiciário, baseado em interpretação da constituição 

eventualmente divergente (DIMOULIS, 2009).  

 Ainda que fossem aceitas as premissas neoconstitucionalistas de considerar que um 

legislador, com o poder de pronunciar o que é válido em temas de interpretação constitucional, 

poderia instaurar um Estado legal, caberia a indagação sobre o motivo pelo qual o ordenamento 

jurídico que instauraria o controle judicial, dando o mesmo poder de validação ao judiciário, 

seria um Estado constitucional e não um Estado judicial. Será que tal contraposição não 

constituiria um mito veiculado, com o propósito de conferir legitimidade ao ativismo 

constitucional do poder judiciário e, em particular, da corte constitucional (DIMOULIS, 2009)? 

  Os críticos da doutrina neoconstitucionalista afirmam que hodiernamente a supremacia 

dos tribunais constitucionais é imposta sobre os demais poderes, de modo a tornar-se o cume 

da soberania da qual aqueles disporiam, por competência, para decidir em última instância o 

caráter vinculante. Logo, os tribunais incorporariam a substituição do poder constituinte do 

soberano e teriam o poder de decidir a interpretação devidamente constitucional, desde uma 

perspectiva da discricionariedade. Sob tal ponto de vista, a prática teria demonstrado que essas 

cortes constitucionais, muitas vezes, preocupar-se-iam em garantir, tão somente a própria 

história jurisprudencial. Tratar-se-ia de uma constituição jurisprudencial, em que o tribunal 

superior se apropriaria da verdade da constituição (BERCOVICI, 2004).  Ferrajoli (2011, p. 98) 

posiciona-se no mesmo sentido, afirmando que seria um constitucionalismo de nítida matriz 

anglo saxã, em que o direito, na verdade seria aquele que é produzido pelos juízes, consistindo, 

em última análise em meras práticas interpretativas e argumentativas.  

 Estaria claro que o fenômeno do ativismo judicial e da judicialização da política, típico 

do neconstitucionalismo, estaria relacionado sim com a discricionariedade e o decisionismo 

jurídico, mas, tais elementos estariam contidos no direito desde a ciência normativista 

kelseniana.  Neste sentido, seria importante analisar que, Hans Kelsen, apesar de se colocar 

contra o positivismo exegético, não pretendeu destruir a tradição construída pela escola da 

Jurisprudência dos Conceitos, pelo contrário, seu principal objetivo teria sido reforçar o método 

analítico proposto pelos conceitualistas, a fim de responder ao esmorecimento do rigor jurídico 

que se prolongava pelo crescimento da escola da Jurisprudência dos Interesses (STRECK, 2010, 

p. 19). 

 A escola da Jurisprudência dos Conceitos, que Kelsen pretendia reforçar, trouxe a 

concepção de sistema. Na visão de tal escola o direito passaria a constituir uma totalidade que 

se manifestaria no sistema de conceitos e proposições jurídicas em conexão. Tal totalidade 
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tenderia a se fechar em si mesma, e as lacunas deveriam sofrer correção em um ato 

interpretativo, não pela criação de nova lei, mas pela redução de um caso dado à lei superior na 

hierarquia. Seria possível afirmar, então que a lei de maior amplitude genérica conteria as outras 

na totalidade do sistema, logo qualquer lacuna não seria mais que mera aparência e o sistema 

jurídico seria a manifestação de uma unidade imanente, perfeita e acabada, que a análise 

realizada pela dogmática faria explicitar (FERRAZ JUNIOR, 2001, p. 79-80).  

 Já a Escola da Jurisprudência dos Interesses, que Kelsen pretendia criticar pelo 

esmorecimento do rigor científico, em suma, pregaria ser a finalidade da norma o elemento 

decisivo para a solução do caso concreto. Tratava-se da incorporação do direito como prática, 

como função social, como fim a ser alcançado. Então, o entendimento do juiz, para além do 

conhecimento jurídico e da subsunção entre a lei e o fato, deveria constituir uma pesquisa 

histórica dos interesses postos na lei pelo legislador, com o objetivo de apurar a decisão correta 

às necessidades sociais. Assim sendo, o juiz completaria, segundo critérios teleológicos, as 

lacunas do direito, de maneira que estaria evidente que sua função não se limitaria a mera 

subsunção das normas jurídicas, pelo contrário, trataria também da criação destas a fim de se 

alcançar o bem comum. Era uma visão baseada na determinação que a lei deveria ser concebida 

não como um comando impositivo, mas como expressão dos interesses da coletividade. 

Ademais, a obediência da lei não poderia ser cega, mas preocupada em alcançar interesses que 

materialmente densificavam a norma jurídica. Tratar-se-ia de uma teoria dogmática de 

interpretação que pretendia realizar os interesses sociais, em busca de justiça e do bem comum 

(FREITAS; JUNQUILHO, 2015, p. 182; p. 186-187). Acerca do processo interpretativo: 

 

Em primeiro lugar, investigar a lei mediante a ponderação de interesses que 

materialmente constituíam uma finalidade problemática para que fora instituída, era a 

forma de se encontrar a vontade da norma. Neste ângulo, inclusive o caso-problema 

decidindo era também analisado, de modo que uma intencionalidade problemática 

dele poderia ser extraída. Quando o conflito de interesses decidido pelo legislador na 

norma fosse semelhante ao conflito de interesses constitutivo da controvérsia concreta 

então a resolução era admissível. Por seu turno, e em segundo lugar, se não houvesse 

correspondência entre os dois polos (a lei e o caso), era autorizada a interpretação 

corretiva, ou seja, a possibilidade de o decididor desrespeitar (preterir) frontalmente 

o teor semântico-sintático das normas para respeitar (realizar) o seu sentido prático-

normativo. (FREITAS, JUNQUILHO, 2015, p.187) 

  

De forma geral, as características da jurisprudência dos interesses determinariam novas 

funções para o julgador, no caso, no momento da interpretação seria necessário buscar todos os 

interesses que determinaram o surgimento daquela determinada lei e assim, até uma 

interpretação corretiva seria possível, caso ficasse entendido que todos os interesses ali 

representados não tivessem sido atendidos. Em tal processo, seria preciso ser apurado os 
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interesses expostos na vontade normativa da lei com os interesses reais presentes no caso 

concreto, e finalmente em caso de lacuna primeiro buscar-se-ia outra norma que por analogia 

oferecesse respostas, mas se não existisse tal possibilidade o julgador deveria decidir levando 

em consideração os valores contidos na comunidade jurídica (FREITAS; JUNQUILHO, 2015, 

p. 189). 

 Apesar das críticas que Kelsen faria para a escola da Jurisprudência dos Interesses, pela 

aproximação com questões consideradas não científicas no posicionamento dos juízes, a 

verdade seria que o positivista austríaco acabou por se render aos adversários que pretendia 

combater, com a seguinte conclusão: a interpretação do direito seria eivada de subjetivismos 

provenientes de uma razão prática solipsista, e tal problemática seria impossível de ser corrigida 

(STRECK, 2010, p. 19). 

 No mesmo sentido, Dimoulis (2009) e Trindade (2012, p. 103) asseguram que, de fato 

o próprio Kelsen, em sua ciência do direito normativista, na primeira edição do Teoria Pura do 

Direito, com sua concepção de moldura e de interpretação como ato de vontade, determinava 

que a interpretação da lei não leva necessariamente a uma única decisão correta, e sim a várias, 

todas de igual valor, ainda que somente uma entre elas se torne direito positivo através da 

decisão judicial. Em suma, apesar de Kelsen ter superado o positivismo exegético, ele acaba 

por abandonar o que seria um problema central do direito, qual seja: a interpretação concreta, 

no nível da aplicação. 

 O advento da era dos princípios, da teoria da argumentação com o que seria uma nova 

visão sobre a linguagem e a importância desta para o pensamento como um todo, teria resultado 

na difusão da discricionariedade e do decisionismo jurídico através dos juízos de ponderação, 

típicos do método de interpretação jurídica do neoconstitucionalismo. Em geral, teria ocorrido 

que adotado o critério da distinção, aquele que coloca os princípios sob o manto da ponderação 

e a regra sob a permanência da subsunção, não seria possível surgir a aplicação direta desses 

princípios, mediante ponderação, controlada pela proporcionalidade. Mas, não foi conferido 

aos princípios suficiência ontológica semântica, o que, necessariamente teria resultado em 

arbitrariedades. Portanto, o principal problema da ponderação seria a dependência da 

discricionariedade, pois a teoria da argumentação, de onde foi originado tal modelo 

metodológico, não teria conseguido cortar vínculos com o problema persistente do subjetivismo 

da interpretação judicial (STRECK, 2013, p. 24; STRECK, 2012, p. 60-61).  

 Tais questões perpassariam por um propósito de imperialismo da moral, contido na tese 

neoconstitucionalista, ou seja, o direito positivo exigiria aplicação e obediência somente se for 

de acordo com a moral contida na constituição (BARBERIS, 2006, p. 23). Então, questiona 
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Streck (2013, p. 25): “Quem escolhe os princípios a serem sopesados? E quais os pesos a serem 

conferidos a cada um dos princípios para a construção da regra da ponderação? A subsunção 

tem lugar no plano de um paradigma filosófico que ultrapassou o esquema sujeito objeto?”. Na 

realidade, a proposta neoconstitucionalisma não seria uma superação do positivismo, embora 

pensem que é, ficando evidente que a teoria não faria mais do que afirmar críticas anti 

formalistas deduzidas pelos partidários da escola exegética da Jurisprudência de Interesses 

(STRECK, 2012, p. 51; p. 53).  

 O neoconstitucionalismo, então além de ser incapaz de romper com o problema da 

subjetividade nas decisões jurídicas, na verdade teria levado, simplesmente, à jurisprudência da 

valoração e suas derivações axiológicas, perpassando por elementos analíticos conceituais 

provenientes da ponderação alexyana. Seria possível observar o crescimento criativo de um 

conjunto de álibis teóricos que, de forma conveniente, recebem o nome de princípios e possuem 

pretensões de meta regras, além de, em muitos casos, sofrerem de tautologia. Tal problemática 

poderia levar o intérprete, ao lançar mão dessa ampla principiologia, na falta de um princípio 

aplicável, a criar princípios. A ponderação acabaria, justamente por fragilizar ainda mais a 

denominada força normativa da constituição, fortalecendo o protagonismo judicial (STRECK, 

2012, p. 53; p. 56; p. 62). Sobre o assunto, no caso brasileiro, Streck assegura: 

 

Neste contexto, não surpreende que, embora citada e recitada ad nauseam pela 

doutrina e pelos tribunais, não seja possível encontrar uma decisão sequer que aplique 

a regra da ponderação. Há milhares de decisões (e exemplos doutrinários) que fazem 

menção à ponderação, que, ao fim e ao cabo, é transformada em álibi teórico para o 

exercício dos mais variados modos de discricionarismos e axiologismos. (STRECK, 

2013, p. 23) 
 

 Ainda pretendendo questionar as inovações dos paradigmas neoconstitucionalistas, 

acerca  do poder criativo dos aplicadores jurídicos e das práticas de interpretação flexível e até 

mesmo livre, Dimoulis (2009) assevera que tais questões perpassam pela história ocidental do 

direito, especificamente no período do constitucionalismo do século XIX  já existiriam críticas 

contra a aplicação mecânica, literal e automática de leis, assim como havia a insistência no 

papel criativo dos aplicadores, exemplos seriam as publicações de juristas como Oskar Bülow  

(1837-1907) na Alemanha, Eugen Ehrlich  (1862-1922) na Áustria ou François Gény  (1861-

1959) na França. 

 As problemáticas constitucionais então, não poderiam ser, ao contrário do que 

assumiriam os teóricos desse neoconstitucionalismo, resolvidas com um ato de aplicação de 

princípios da constituição, e um dos motivos que se poderia apontar para tal fato é que o 
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discurso constitucional esconderia inconsistências e desacordos sobre o sentido e alcance dos 

princípios de moralidade política, abstratamente proclamados na constituição, e não seria 

razoável afirmar que os juízes das cortes constitucionais possuiriam algum tipo de inteligência 

privilegiada ou superioridade moral que lhes outorgassem maior capacidade e legitimidade para 

decidir sobre esses desacordos (BUSTAMANTE, BUSTAMANTE, 2016, p. 350). 

 A solução neoconstitucionalista dada ao problema da legitimidade através do ativismo 

jurídico seria demasiadamente simplificadora da prática judicial, por colocar em segundo plano 

o caráter institucional, político e socialmente inserido dos tribunais, referindo-se a processos 

objetivos, mas não esclarecendo a maneira pela qual eles incidem sobre a ordem social e 

constitucional. Aos técnicos do direito seriam determinadas identidades institucionais, juízes, 

separando-os de suas identidades enquanto agentes históricos (KOERNER, 2013). 

 É fato que a narrativa acerca das críticas gerais ao neoconstitucionalismo perpassa por 

inconsistências teórica e práticas que não deixam de ser reais acerca dos problemas históricos 

do constitucionalismo moderno, e neste sentido, mostram-se importantes para o entendimento 

mais significativo do pós positivismo, todavia, não parecem problematizar profundamente a 

questão, já que o debate não trata da estrutura  e da forma capitalista da ordem jurídica, 

relacionando os impasses desse constitucionalismo, principalmente, desde o tema da 

discricionariedade e da subjetividade do julgador. 

 Portanto, a imprecisão que se coloca é se a constitucionalização da sociedade a partir do 

direito, como defendida no paradigma neoconstitucionalista, é fundamento suficiente para 

alcançar uma sociedade substancialmente democrática. Evidente que, para esta análise, trata-se 

de explicitar as limitações do potencial emancipatório entendido sob a matriz 

neoconstitucionalista, doutrina jurídica hegemônica, que centraliza sua análise no papel do 

julgador, em uma tentativa de aproximar direito e moral, pretendendo superar o positivismo 

jurídico. Assim sendo, o questionamento sobre o neoconstitucionalismo enquadrar-se em “uma 

expressão das relações que fazem de uma classe a classe dominante” (MARX; ENGELS, 2007, 

p. 47), ou seja, ideologia, em sentido restrito, impõe-se. 
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3 NEOCONSTITUCIONALISMO COMO IDEOLOGIA 

 

3.1 O direito na perspectiva ontológica 

 

 Lukács (2013, p. 119) afirma que tanto a fetichização idealista, que quer fazer da esfera 

do direito algo que repousa inteiramente em si mesma, quanto o materialismo que quer fazer 

derivar mecanicamente o complexo jurídico a partir da estrutura econômica, são inadequados 

por não serem capazes de identificar realmente a problemática que envolve a forma jurídica na 

sociedade de classes. De fato, a análise do direito desde uma perspectiva ontológica pressupõe 

primeiramente uma compreensão histórica do fenômeno como pôr teleológico secundário que 

visa a mediação dos conflitos advindos da sociedade de classes, além da explicitação real do 

desenvolvimento do ser social e da dominação de classe em seu caráter complexo, em uma 

sociedade cujo modo de produção caracteriza a divisão do trabalho, a alienação e a exploração.  

 Sartori (2013, p. 273; p. 320) destaca que a esfera jurídica, em suas determinações mais 

abstratas, é indissociável de teleologias secundárias. Ela está situada historicamente e possui 

sua gênese e estrutura ligadas à práxis dos homens e ao processo de desenvolvimento social daí 

decorrente, e este é contraditório em sua essência pelo conflito advindo do antagonismo de 

classes, resultando na institucionalização de teleologias secundárias e no domínio capitalista. A 

esfera jurídica está relacionada em sua gênese e estrutura à homogeneização dos conflitos 

sociais, os quais depois de determinado momento histórico são colocados sob a forma do 

direito.  Em outras palavras: o direito é uma forma de teleologia secundária relacionada a via 

institucional, indissociável da dominação classista e do ocultamento acerca da natureza dos 

conflitos sociais. 

 O complexo cuja função seria a regulação jurídica social surgiu em um estágio 

relativamente baixo da divisão social do trabalho. Já por ocasião da simples cooperação, o dever 

de cada homem singular envolvido era regulamentado da forma mais exata possível, com base 

no processo da divisão do trabalho. A regulação consiste justamente em influenciar os 

participantes de tal maneira que eles executem os pores teleológicos que lhe foram atribuídos 

no plano geral da cooperação. Ainda naquelas condições primitivas foi necessário surgir uma 

espécie de sistema judicial para a ordem socialmente necessária, muito mais no caso de 

contendas armadas. Somente quando a escravidão foi instaurada é que surgiu a primeira divisão 

de classes na sociedade, só quando o intercâmbio de mercadorias, o comércio, a usura, etc., 

introduziram juntamente com a relação senhor escravo outros antagonismos sociais é que as 

controvérsias daí resultantes precisaram ser socialmente reguladas, e para satisfazer tal 
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necessidade foi surgindo gradativamente o sistema judicial conscientemente posto, não mais 

transmitido conforme a tradição (LUKÁCS, 2013, p. 229-230). 

 Com o surgimento da esfera judicial na sociedade um determinado grupo de indivíduos 

recebeu a função de impor pela força as metas estabelecidas por tal complexo. Surgia, portanto 

uma “força pública” derivada da divisão da sociedade em classes, existente em todos os 

Estados, constituída por acessórios materiais, cárceres e instituições coercitivas de todos os 

tipos (ENGELS, 1934 apud LUKÁCS, 2013, p. 231).  A crescente socialização do ser social 

desfez a supremacia da mera força, sem que esta, no entanto, chegasse a desaparecer nas 

sociedades de classe mais evoluídas. Isso porque, no caso de formas mais mediadas dos 

antagonismos sociais reduzir a regulação da ação social ao puro uso da força bruta levaria a 

uma desagregação da comunidade, portanto deveria permanecer em primeiro plano a unidade 

complexa da força indisfarçada, revestida na forma da lei, que adquire a esfera jurídica 

(LUKÁCS, 2013, p. 231-233). Sobre o assunto assevera Lukács (2013, p. 231): 

 

[...] quanto mais avança o desenvolvimento da sociedade, o antagonismo entre senhores e 

escravos de modo algum constituiu o seu único antagonismo de classe, visto que, por 

exemplo, na Antiguidade o antagonismo de interesses de credores e devedores, na Idade 

Média o dos cidadãos e da propriedade feudal etc., desempenharam um papel importante. 

Por mais que do ponto de vista da totalidade do desenvolvimento social, interesse em 

primeira linha aquela luta de classes que tem sua origem nas formas fundamentais da 

apropriação do mais trabalho, não se pode negligenciar os antagonismos de classe de outro 

tipo que dela decorrem em virtude de mediações econômicas, particularmente se quisermos 

compreender mais concretamente as determinações específicas da esfera jurídica como 

complexo social. 

 

 Surge uma universalidade no modo de enfrentamento e resolução capitalista dos 

conflitos, que advém do fato da esfera do direito só poder cumprir a sua incumbência no sistema 

da divisão do trabalho ao levar todos os fatos da vida social a uma exacerbação de extrema 

alienação. Os próprios atos puramente econômicos contêm em seu fundamento uma alienação 

e, por sua vez, produzem alienações. Ocorreu que daí se originaram necessariamente conflitos 

que, em sua forma imediata, pareciam ser casos singulares, e para dirimi-los os instrumentos 

adquiriram uma forma aprimorada de objetivação e alienação que em cada caso suprimiu a 

singularidade no sentido social. Tal supressão aconteceu espontaneamente em decorrência da 

operatividade da reprodução econômica enquanto processo global. As determinações que 

surgiram por essa via, assim como as que surgiram da singularidade nos atos singulares, nada 

mais eram que conteúdo socializado que ainda precisavam adquirir forma jurídica (LUKÁCS, 

2013, p. 498). 
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 O ordenamento jurídico em sentido próprio só surge quando interesses divergentes que 

poderiam, em cada caso singular insistir em uma resolução violenta, ser reduzidos ao mesmo 

denominador jurídico, ou seja se tornarem juridicamente homogeneizados. Na sociedade de 

classes o direito passa adquirir um caráter sistêmico que por um lado revela que se trata de um 

sistema posto, em contraste com a sistemática do processo econômico de reprodução que surge 

espontaneamente. Sob uma perspectiva histórica, a regulação jurídica não se relacionava com 

a produção material em si, contudo, a partir de determinado estágio histórico, como já foi 

exposto, esta não poderia mais ocorrer sem fricção, sem uma regulamentação jurídica da troca, 

do intercâmbio, etc, e cuja execução necessariamente exigia um grupo de pessoas que pudesse 

viver desta atividade. Logo, foi necessário ser elaborado no sentido objetivo, sistemas 

interconectados visando enfrentar e resolver, em conformidade com os interesses da sociedade, 

os conflitos que reiteradamente afloravam no cotidiano social. Evidente que quando a 

estratificação da sociedade de classes surge, tais interesses coincidem tendencialmente com os 

da classe dominante (LUKÁCS, 2013, p. 497-498). 

 O Estado, neste contexto, consistirá essencialmente no fato de possuir o monopólio 

sobre a questão referente a como devem ser julgados os diferentes resultados da práxis humana, 

chegando a determinar que fatos da vida social devem ser vistos como relevantes do ponto de 

vista do direito (LUKÁCS, 2013, p. 238). Ele possui sua base real na vida material dos 

indivíduos, que de modo algum depende de mera vontade singular, mas do modo de produção 

e das formas de intercâmbio que se condicionam reciprocamente em todos os níveis em que a 

divisão do trabalho e a propriedade privada são necessárias (MARX; ENGELS, 2007, p. 317-

318). 

  Evidentemente que o poder desse Estado é determinado em seu conteúdo pela estrutura 

de classe, através do monopólio da violência física legitima que possui.  Foi dessa forma que 

se ergueu um sistema tendencialmente coeso de enunciados, de determinações factuais cuja 

caracterização foi submeter o relacionamento social dos homens às normas do poder estatal 

monopolista. Tal sistema de normas deve ser encarado como unidade indivisível de um nexo 

interno e simultaneamente como coleção de imperativos, em sua maioria de proibição, que 

surgiram para influenciar os pores teleológicos dos homens em sentido universal (LUKÁCS, 

2013, p. 238-239). Sobre o Estado declaram Marx e Engels (2007, p. 76): 

 

Como o Estado é a forma na qual os indivíduos de uma classe dominante fazem valer 

seus interesses comuns e que sintetiza a sociedade civil inteira de uma época, segue-

se que todas as instituições coletivas são mediadas pelo Estado, adquirem por meio 

dele uma forma política. Daí a ilusão, como se a lei se baseasse na vontade e, mais 
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ainda, na vontade separada de sua base real, na vontade livre. Do mesmo modo, o 

direito é reduzido novamente à lei. 

 

  Sartori (2011, p. 283-284) coloca que na verdade, a universalidade da forma jurídica 

no capitalismo é um reflexo da universalização do próprio capital, sendo que a abrangência de 

direitos relaciona-se como algo inseparável da expansão da circulação de mercadorias. Direito 

e capital são determinações reflexivas, sendo o primeiro incapaz de se voltar contra o ser das 

relações de produção que dão base à sua essência. Ocorreu que a circulação de mercadorias se 

colocou enquanto mediação tendencialmente universal a partir do momento em que o caráter 

expansivo do capital se tornou efetivo na conformação do mercado mundial e dos mercados 

nacionais. A violência, já que não existe uma antinomia entre o mercado e o uso da força, assim 

como aquilo que é denominado “sujeito de direitos”, a propriedade privada e a vontade 

reconhecida oficialmente fazem parte da ligação entre a atividade econômica diuturna 

estabelecida na relação com o capital.  

 Os princípios da estruturação e da coerência do direito na sociedade de classes não 

consistem em uma mera transposição das determinações do próprio processo econômico para 

o plano consciente, mas devem ser constituídos de maneira que se tornem adequados para 

enfrentar e resolver conflitos no sentido da manutenção dos termos da dinâmica dessa sociedade 

e com as proporções de poder de classe, no patamar da universalidade mais abrangente quanto 

possível. Os critérios do processo de abstração objetivante que o determinar jurídico efetua no 

conjunto da realidade social consistem justamente em saber se aquele é capaz de ordenar, 

sistematizar e definir os conflitos sociais relevantes, de maneira que seu sistema possa garantir 

a otimização relativa do respectivo estado do desenvolvimento da sua formação, visando o 

enfrentamento e a resolução de conflitos. O direito surgido em virtude da sociedade de classe é 

um sistema ordenador para a sociedade que corresponde aos interesses e ao poder da classe 

dominante. Afirmam Marx e Engels (2007, p. 77) sobre o assunto: “Na lei, os burgueses devem 

fornecer uma expressão geral de si mesmos, precisamente porque dominam como classe”. Mas, 

é necessário traçar algumas ponderações para o entendimento adequado de tal caráter de 

dominação (LUKÁCS, 2013, p. 233; p. 498-500). 

 Neste sentido, primeiramente muitas sociedades de classes estão diferenciadas em várias 

classes com interesses divergentes, e não ocorre com frequência que a classe dominante consiga 

impor em forma de lei seus interesses particulares de modo totalmente ilimitado, então para 

poder dominar em condições otimizadas, é preciso considerar as circunstâncias externas e 

internas e, na instituição da lei, firmar os mais diferentes tipos de compromissos. Evidente que 
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sua extensão exerce influência considerável sobre o comportamento das classes que deles 

participam, de forma positiva ou negativa (LUKÁCS, 2013, p. 233). 

 Em segundo lugar, o interesse de classe nas classes singulares seria, desde uma 

perspectiva histórica, relativamente unitário, mas em suas realizações imediatas apresentam 

possibilidades divergentes e, ainda, avaliações divergentes por parte dos indivíduos singulares 

envolvidos, motivo pelo qual, muitas vezes, a reação à legislação e à jurisdição não será 

unitária, nem em uma mesma classe. Isso se refere, em terceiro lugar, não só as medidas 

tomadas pela classe dominante contra os oprimidos, mas também à própria classe dominante. 

Em suma, o interesse total de uma classe não consiste simplesmente na sumarização dos 

interesses singulares dos seus membros, dos estratos e grupos abrangidos por ela. Assim, a 

imposição dos interesses globais da classe dominante pode muito bem entrar em contradição 

com os interesses de integrantes da mesma classe (LUKÁCS, 2013, p. 233).  

 A dominação trata, portanto de fenômeno complexo, que não pode ser total, devendo 

perpassar pela reprodução do complexo social. Como afirma Lukács (2013, p. 249): “Nessa 

questão o marxismo vulgar não foi além da declaração de uma dependência niveladora, 

mecânica, em relação a infraestrutura econômica (o neokantismo e o positivismo do período 

revisionista representam um castigo justo por essa vulgarização)”. 

Assim sendo, determina-se que a esfera do direito, considerada em sua linha de projeção 

ampla, constitui um fenômeno decorrente do desenvolvimento econômico, da estratificação em 

classes, e da luta de classes, mas que pode adquirir até mesmo uma autonomia relativa 

considerável com relação ao regime vigente em cada caso. Os espaços de manobra para 

dominação que surgem desse modo baseiam-se, por sua vez, nas relações de forças reais entre 

as classes, o que não anula essa condição do direito de ser uma espécie de Estado dentro do 

Estado, mas apenas determina concretamente seu caráter e limite (LUKÁCS, 2013, p. 247). 

 

O fenômeno permanece determinado em sua peculiaridade, manifestando-se também 

sob circunstâncias mais normais, como foram as da República de Weimar, por um 

lado como autonomia relativa da jurisdição perante a linha política geral dominante 

em cada caso, por outro lado como a sensibilidade da opinião pública que por vezes 

se externa explosivamente em relação a certas manifestações do direito, mesmo que 

o seu teor objetivo seja pouco relevante para a sociedade como um todo. (LUKÁCS, 

2013, p. 247-248) 

  

 Ademais, ainda para compreender a dominação exercida pelo direito, é preciso 

evidenciar a autonomização da atividade jurídica na sociedade de classes em relação a atividade 

produtiva em si, destacando o papel dos indivíduos que terão como ocupação a execução do 

direito. Tal diferenciação ocorrida na divisão do trabalho cria a doutrina jurídica e os juristas 
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profissionais, e somente desta forma consuma-se o tipo de ser específico do direito na sociedade 

de classes, distanciando-se de formas espontâneas, como por exemplo os costumes ou as 

tradições. Por trás da especialização reiteradamente exigida dos representantes da esfera do 

direito, oculta-se um problema referente à reprodução do ser social (LUKÁCS, 2010, p. 248). 

 Ocorreu que ao expandir-se quantitativamente e qualitativamente a divisão social do 

trabalho gerou formas específicas de mediação entre os complexos sociais singulares, que, por 

causa dessas funções particulares, adquiriram estruturas internas bem próprias no processo de 

reprodução do complexo total. Com isso, as necessidades internas do processo total 

preservaram a prioridade ontológica e determinaram o tipo, a essência, a direção, a qualidade, 

etc. nas funções dos complexos mediadores do ser. No entanto, é justamente porque há o 

funcionamento correto no nível mais elevado do complexo total, atribuindo ao complexo 

mediador funções parciais particulares, que existe certa independência, certa particularidade 

autônoma do agir e do reagir. Tal independência se torna indispensável para a reprodução da 

totalidade (LUKÁCS, 2013, p. 248; p. 499-501). 

 

Por um lado, o nosso curso deve rumar sempre para a totalidade da sociedade, porque 

é só nesta que as categorias revelam sua verdadeira essência ontológica; todo 

complexo parcial de fato tem, como já foi exposto repetidamente, seu modo específico 

de objetividade, e conhece-lo é condição indispensável para a compreensão 

abrangente da sociedade, porém, quando ele é examinado isoladamente ou posto no 

centro, as autênticas e grandes linhas do desenvolvimento total facilmente podem ser 

distorcidas. Por outro lado, no centro dessa descrição devem figurar o surgimento e a 

mudança das categorias econômicas. Nesse aspecto, na condição de reprodução 

factual da vida, a economia se diferencia ontologicamente de cada um dos demais 

complexos. (LUKÁCS, 2013, p. 310) 

 

 Há uma necessidade ontológica de autonomia que não pode ser prevista nem apreendida 

adequadamente no plano lógico, mas que é racional no plano ontológico social e uma 

peculiaridade de desenvolvimento dos complexos sociais particulares. Estes conseguem, por 

isso, cumprir suas funções no processo total quanto mais elaborarem sua particularidade 

específica, e isso fica diretamente evidente para a esfera do direito. Contudo, o próprio 

desenvolvimento social garante que não resulte de tal processo nenhuma autonomia absoluta, 

mas na forma de tarefas a serem cumpridas em cada caso, na forma de reações, atividades 

humanas que surgem a partir delas, não importando se tal autonomia se torne mais ou menos 

consciente (LUKÁCS, 2013, p. 249).  

 Portanto, quando a divisão social do trabalho delega a tarefa de funcionamento e 

reprodução social para um grupo especializado, cujo pensamento e ação voltam-se para a 

especialização, haverá de forma indissociável com o processo narrado uma universalidade 
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social, que o movimento da sociedade como um todo não só fundamenta, mas também lhe 

impõe limites, pela mediação de outros complexos sociais. Assim, em cada complexo social 

essas relações entre espontaneidade e participação conscientemente desejada, entre 

universalidade e suas limitações, serão qualitativamente diferentes em cada interação concreta 

(LUKÁCS, 2013, p. 250-251).  

  Tal dialética se negligenciada pode resultar na imagem do ser social em espelhos 

desfigurados, que induzirão ao erro. No que se refere especificamente a autonomia dos 

complexos sociais e de suas dependências em relação ao fundamento do ser, a extrapolação 

pode resultar em uma fetichização do complexo que coloca a noção de autonomia absoluta, 

como também na fetichização de objetos de conhecimento advindos dos complexos que surgem 

e funcionam espontaneamente administrados por grupos humanos especializados. 

Evidenciando sempre que a interrelação dos complexos sociais é mediada pela consciência dos 

homens que atuam na sociedade, e na prática dificilmente haverá um homem que ao longo de 

sua vida não entre em contato com múltiplas formas de complexos sociais, e cada complexo 

exige uma reação específica em termos de ação (LUKÁCS, 2013, p. 250-251). Lukács (2013, 

p. 251-252) assevera sobre o assunto: 

 

[...] é obvio que um homem que entra em contato prático mais ou menos duradouro, 

mais ou menos intenso, com um complexo social em ocasiões importantes de sua vida 

não pode fazer isso sem que a sua consciência passe por certas modificações. Como 

toda relação humana social, porém, também esse tipo de relação possui um caráter 

alternativo: por um lado, é possível que a consciência do homem em questão obtenha 

uma forma totalmente diferente em diferentes complexos, que, portanto sua 

personalidade sofra certo parcelamento (o funcionário submisso como chefe de 

família tirânico). Nesse processo, podem ocorrer com muita frequência deformações 

da personalidade humana, que têm muita afinidade com o fenômeno do estranhamento 

e que muitas vezes até constituem uma amostra deste em sua forma mais pura. 

  

   Sartori (2015, p. 248-249) reitera que, de fato, há autonomia relativa e heterogeneidade 

entre os diferentes complexos sociais, mas também há indissociabilidade entre eles, tendo-se 

sempre como base objetiva as relações econômicas e sociais de determinada época. Logo, para 

apreender um ser de uma sociedade é preciso restituir à política, ao direito, à moralidade, a ética 

o lugar que lhes corresponde na topografia da sociedade, sem esquecer a impossibilidade real e 

efetiva de autonomização de cada complexo social particular. Evidenciando-se que tais 

complexos sociais particulares só podem ser considerados enquanto momento de reprodução 

do complexo social total. 

  É possível que os agentes especializados que constituem o complexo social particular 

do direito possam se pretender autônomos de outras esferas, pois, estas emanariam de 
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complexos que produzem imperativos políticos independentemente de quaisquer outras 

relações sociais. Então, nada mais lógico para tais agentes que produzindo imperativos em todas 

as esferas da sociedade, concebam a si mesmos como independentes de outros complexos 

sociais, ou, pelo menos, tendo o direito como momento predominante nesses mesmos 

(SARTORI, 2010, p. 90; p. 92) 

 É próprio do direito reduzir o homem à sua dimensão jurídico política. Ocorre que o 

direito se desenvolve em meio a um processo unitário, o que não impede que na própria medida 

em que se torne mais social, a socialização efetiva dele se mostre de modo menos social e mais 

fetichista. Trata-se de um fenômeno desenvolvido em uma sociedade cuja forma de 

sociabilidade é alienada, e o direito há de mostrar-se dúplice, ou seja, ao mesmo tempo em que 

abrange os aspectos importantes da vida social, sendo um indício que os homens não podem 

ser concebidos separadamente, relacionando-se com a sociedade como um todo, esse mesmo 

processo coloca o homem em face de forças estranhas, que aparecem como se fossem 

transcendentes. Assim sendo possível que o direito se pretenda autônomo, pois o ímpeto 

totalizador que possui resulta na generalização e na abstração que se desloca das relações sociais 

concretas para um plano abstrato potencialmente fetichista. A totalização do direito é efetiva, 

mas é irreal. O direito pretendendo-se autônomo tem como ponto de partida somente a si, e, 

portanto está essencialmente ligado ao fetichismo (SARTORI, 2010, p. 92). 

 

O fetichismo do direito surge na medida em que o último se pretende um campo 

autônomo de conhecimento. Isto ocorre em meio a dois aspectos que percorrem e 

permitem a manipulação: de um lado o direito vem como algo totalmente dissociado 

da práxis social, regido por leis próprias e ditas científicas racionais- deste ponto de 

vista, o direito formaria um sistema fechado e autossuficiente, o qual bastaria a si 

mesmo para realizar aquilo que lhe é proposto. De outro lado, o direito é objeto de 

manipulação tanto teórica quanto praticamente, curvando-se frente a imperativos, em 

teoria, alheios à sua lógica. A própria autonomia do direito, neste sentido, dá margem 

à manipulação, a qual somente é concebível na medida em que aspectos tidos como 

extrajurídicos possuem influência essencial no campo pretensamente acabado do 

direito. O fetichismo da autonomia do direito desenvolve-se na medida da 

manipulação deste, a própria pretensão de se configurar como uma esfera autônoma 

permite ao especialista do direito a manipulação e instrumentalização do direito em 

prol dos interesses de classe e dos imperativos inerentes à relação-capital. (SARTORI, 

2010, p. 96) 

 

 

Neste contexto, o positivismo jurídico coloca-se como fundamental. O direito positivo 

no positivismo converte-se em uma área extremamente importante em termos práticos, mas a 

gênese social e suas condições sociais de desenvolvimento aparecem também em termos 

teóricos de maneira cada vez mais indiferente ao lado de sua empregabilidade puramente 

prática. Trata-se de uma fetichização em que o direito é tratado como área fixa, coesa, definida 
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univocamente em termos lógicos, e não só na práxis enquanto objeto de pura manipulação, mas 

também na teoria como complexo coeso, que pode ser manejado tão somente pela lógica 

jurídica, fechada em si mesma (LUKÁCS, 2013, p. 237). 

 Toda constatação jurídica de fatos possui um caráter duplo, quais sejam: teórico e 

prático. Por um lado pretende-se que esta seja a única fixação no pensamento relevante de uma 

factualidade, expondo-a do modo mais exato possível em termos de definição ideal, e essas 

constatações individuais devem, por sua vez, compor um sistema coeso, coerente, que exclui 

contradições, e quanto mais elaborada for essa sistematização, tanto mais ela se afastará da 

realidade. O sistema não brota do espalhamento da realidade, mas só pode ser sua 

homogeneizante de cunho conceitual abstrato. A coesão teórica do sistema jurídico positivo, 

sua falta de contraditoriedade decretada, é mera aparência, contudo apenas do ponto de vista do 

sistema. Do ponto de vista da ontologia do ser social, toda forma de regulação social, até a mais 

manipulada, constitui uma regulação concreta (LUKÁCS, 2013, p. 237). Contudo, Lukács 

(2013, p. 237) assevera sobre o assunto: 

 

Mas, precisamente por essa razão, o nexo sistemático, sua dedução, fundamentação e 

aplicação logicistas são apenas aparentes, ilusórias, porque a constatação dos fatos e 

seu ordenamento dentro de um sistema não estão ancorados na realidade social 

mesma, mas apenas na vontade da respectiva classe dominante de ordenar a práxis 

social em conformidade com suas intenções. Hegel, que nesse tocante até tinha 

algumas ilusões, mas ainda assim encarou o problema de modo mais realista do que 

muitos dos seus predecessores (como Kant e Fitchte), já notou que necessariamente o 

pôr de categorias importantes nas determinações jurídicas permanecerá 

irrevogavelmente arbitrário. Assim, ele diz, por exemplo, sobre a determinação do 

tamanho da pena “O quantitativo de uma pena não pode ser adequado, por exemplo, 

a nenhuma determinação conceitual, e, qualquer que seja a decisão, nesse aspecto, ela 

sempre constituirá uma arbitrariedade. Essa causalidade mesma, porém, é 

necessária...”. Mas ele também vê a necessidade metodológica do direito como um 

todo ao continuar o raciocínio citado dizendo que, nesse caso, justamente não se 

poderia chegar a nenhuma perfeição lógica e, por conseguinte, a coisa “deve ser 

tomada como se encontra”. Aquilo que- em termos imanentemente jurídicos- parece 

ser uma premissa ou consequência lógica do sistema (e do ponto de vista jurídico 

também é manejado dessa forma) é, na realidade, um pôr socialmente necessário de 

um ponto de vista de classe historicamente concreto. 

 

 Em suma, é fato que quanto mais evoluída for uma sociedade, quanto mais 

predominantes se tornam em seu interior as categorias sociais, tanto maior a autonomia que a 

área do direito como um todo adquire na interação dos diversos complexos sociais. Contudo, a 

dominação permanece e coloca-se em manipular um turbilhão de contradições de maneira que 

disso surja não só um sistema jurídico unitário, mas um sistema capaz de regular na prática o 

acontecer social contraditório, tendendo para sua otimização, capaz de mover-se de forma 

elástica entre polos antinômicos, por exemplo entre a pura força e a persuasão que chega às 



105 

 

margens da moralidade. Visa-se implementar no curso das constantes variações do equilíbrio 

da dominação de classe, que se modifica de modo mais lento ou acelerado, as decisões de cada 

caso mais favoráveis para essa sociedade, exercendo as influências mais favoráveis sobre a 

práxis social. Evidente que para tanto, como já foi exposto, há uma técnica de manipulação bem 

própria, já que esse complexo só é capaz de se reproduzir se a sociedade renovar constantemente 

a produção de especialistas para tal (LUKÁCS, 2013, p. 247). 

 Ademais, como ficou demonstrado o sistema jurídico não é uma unidade composta de 

proposições teóricas, mas um sistema unitário composto de instruções tanto positivas como 

negativas para o agir prático e deve, justamente por isso, em termos práticos sociais, formar 

uma unidade que exclui as contradições. Por tal razão a função das ponderações teóricas 

elaboradas para a práxis do direito e nela aplicadas não é a de demonstrar, em termos teóricos 

gerais, a ausência da contradição no direito positivo, mas antes eliminar em termos práticos 

todas as contradições que possam emergir na práxis, e se isso ocorrerá na forma de interpretação 

do direito positivo ou como modificação, reformulação, etc. singulares é irrelevante sob esse 

ponto de vista (LUKÁCS, 2013, p. 247). 

 A forma jurídica é rigorosamente geral, pois sob a mesma categoria sempre são 

subsumidos de uma vez só e de forma uniforme todos os casos que podem ser associados a 

dado imperativo social. Ou seja, o direito visa alcançar o maior número de condutas, sendo 

inerente à sua forma buscar a totalidade da sociedade, impondo sobre o mesmo conjunto de 

normas os diversos indivíduos singulares, o problemático em tal processo se encontra nas 

contradições que aí se inserem. A forma rigorosamente formal do direito exigirá que a 

subsunção tenha papel primordial nesse processo, fazendo com que o singular se submeta ao 

universal, de maneira, por vezes, unilateral, e ainda que inúmeros ajustes sejam feitos para 

possibilitar tal processo a estrutura jurídica deve permanecer intacta (LUKÁCS, 2013, p. 234; 

p. 241; SARTORI, 2010, p. 81).  

 

As relações, na jurisprudência, na política, convertem-se- em conceitos na 

consciência; por não estarem acima dessas relações, também os conceitos dessas 

relações são, na cabeça de religiosos, juristas, políticos e moralistas, conceitos fixos; 

o juiz, por exemplo, aplica o código, e por isso a legislação vale, para ele, como 

verdadeiro motor ativo [...]. Ideia do direito. Ideia do Estado. Na consciência comum, 

a questão é colocada de cabeça para baixo (MARX; ENGELS, 2007, p. 78). 

 

 O problema da subsunção, junto com as discrepâncias específicas que nela surgem trata 

da relação entre lei e caso singular, adquirindo uma figura especial porque se pretende que um 

pôr teleológico (a lei) fomente outro pôr teleológico (sua aplicação), o que leva a dialética 
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contida no conflito de interesse de classes, tornando-se o momento em última instância 

determinante, ao qual é sobreposta a subsunção lógica como forma fenomênica.   No sistema 

jurídico os princípios de regulação constituem resultados de um pôr consciente, que enquanto 

pôr deve determinar as factualidades, de forma que é compreensível que a crítica popular e 

também à injustiça do direito se concentre justamente na discrepância da subsunção no caso 

singular (LUKÁCS, 2013, p. 242). 

 Evidente que nenhum direito pode subsistir se não for efetivado mediante a coerção, 

mas que para seu funcionamento se dê com o mínimo de fricção é preciso que haja certa 

consonância entre seus vereditos e a opinião pública. O que necessariamente leva a discussão 

acerca da relação entre direito e justiça.  O sonho de justiça concebido nos termos do direito 

capitalista assumirá conceitos ambíguos no desenvolvimento humano além de implicar na 

tarefa de harmonizar idealmente ou até institucionalmente a diversidade e peculiaridade 

individual dos homens com o julgamento dos seus atos com base na igualdade produzida pela 

dialética do próprio processo da vida social. Trata-se da discrepância ente o conceito de 

igualdade do direito e da desigualdade da individualidade humana (LUKÁCS, 2013, p. 243-

244). 

 Parece existir uma indiferença diante da razão pela qual os homens singulares, cujos 

pores teleológicos são influenciados pela chamada da prescrição jurídica, obedecem a 

legalidade. O imperativo da norma, via de regra, é puramente negativo, ou seja, certas ações 

simplesmente não devem ser consumadas, se de fato ocorre a abstinência de tais ações, seus 

motivos interiores ou exteriores são indiferentes, e a consequência disso é que a correção legal 

pode resultar em hipocrisia (LUKÁCS, 2013, p. 234). Ao mesmo tempo em que o direito 

alcança a totalidade da conduta dos indivíduos, a motivação desses passa a ser de menor 

relevância no sentido prático, tornando-se evidente que o que interessa de fato ao direito 

capitalista não é a justiça, ou o bem comum, mas a reprodução da sociedade como um todo. O 

direito mantém o padrão de normalidade da sociedade burguesa (SARTORI, 2010, p. 83). 

 

Não importa pois, se os imperativos emanados pelo complexo jurídico são 

incorporados por razões de justiça, de temor, ou de interesse mesquinho- trata-se de 

uma suposta normalidade que há de se impor, seja como for, violentamente ou não. O 

Direito que se coloca por imperativos que podem ser subsumidos, portanto pressupõe 

uma sociedade com determinado grau de desenvolvimento: aquele em que a 

reprodução da totalidade social se impõe sobre o indivíduo. Aquela em que os 

conflitos não mais possam ser resolvidos sem a mediação de um complexo que se 

coloca entre os indivíduos singulares, os quais somente são vistos, agora, como 

personificações de relações sociais (nesta medida somente de maneira alienada) e a 

coletividade, ora mais, ora menos vista de maneira mistificada. Os indivíduos se 

tolhem em prol da reprodução do complexo total. (SARTORI, 2010, p. 85) 
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 Como afirma Sartori (2010, p. 83) o âmbito da validade do direito não pode efetivamente 

alcançar as motivações dos indivíduos que obedecem aos imperativos teleologicamente postos, 

e tais indivíduos não se reduzem a cidadãos regulados pelas normas jurídicas, isso porque sua 

constituição ontológica se impõe. Como já foi exposto em capítulo anterior, a economia é 

ontologicamente fundamental ao ser social, de modo que o indivíduo singular não pode ser 

reduzido à mera validade do direito, ou seja a sujeitos de direito. Sob a abrangência geral do 

direito permanece a base econômica sobre a qual se ergue o complexo social, e a forma 

homogeneizadora atribuída ao direito será inseparável das funções diferenciadas que os 

indivíduos exercem em sociedade. Nas palavras do autor (2010, p. 84): “A impessoalidade de 

uma personificação pressupõe, em verdade, o direito, à medida que a cisão na personalidade do 

homem é garantida por um complexo que não alcança as motivações dos homens em seu 

âmago” 

  Somente quando todas as condições e relações objetivas do trabalho social tiverem sido 

revolucionadas é que o direito burguês, que carrega em sua essência a cisão na personalidade 

do homem através da discrepância entre o conceito de igualdade do direito e desigualdade da 

individualidade humana, não mais existirá. Isso porque juntamente com o desenvolvimento 

multifacetado dos indivíduos, suas forças produtivas também crescerão assim como as fontes 

da riqueza coletiva, em uma sociedade cuja base da reprodução é de cada um segundo suas 

capacidades, a cada um segundo suas necessidades. Somente neste caso a esfera do direito, 

assim como conhecemos na história até esse momento deixará de existir (LUKÁCS, 2013, p. 

244-245).   

 O direito burguês através de sua complexa interpenetração com o Estado capitalista 

coloca-se como uma tentativa de dominar todos os campos da vida social, ainda que de modo 

tácito, havendo, inclusive, concepções absurdas que determinam que o ordenamento jurídico 

possa prever o direito à revolução. Portanto, é preciso atentar-se criticamente para a concepção 

a qual clama que o direito poderia ser uma esfera fundante de uma ordem social. É fato que a 

mudança da ordem social implica na mudança do direito, o que não é o mesmo que apreender 

o direito como responsável pela transformação da ordem social (LUKÁCS, 2013, p. 236; 

SARTORI, 2010, p. 91). Como já foi exposto, a perspectiva materialista determina que somente 

a transformação do modo de produção modifica substancialmente a realidade social. 

 
[...] por um lado as mais variadas teorias de um “direito à revolução”, que ainda podem 

ser encontradas até mesmo em Lassale, ou seja, a aspiração absurda de ancorar, em 

termos de conhecimento e em termos morais legais, no próprio sistema da ordem 

social vigente, as transformações radicais dessa ordem, que naturalmente abrangem 

também a de seu sistema jurídico [...] (LUKÁCS, 2013, p. 236) 
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 Lukács aponta o que seria a efetividade do sistema das práticas humanas frente o 

reconhecimento destas no campo jurídico. Tal reconhecimento destaca-se principalmente no 

que tange o direito do trabalho, que é sem dúvida um campo de lutas políticas, porém, tal 

reconhecer jamais poderia tratar de maneira definitiva do problema das mazelas sociais, porque 

se assim acontecesse, resultaria necessariamente no fim do modo de produção capitalista. É por 

isso, que se destacam as diferenciadas posições da moral, do direito e da ética para o filósofo 

húngaro, já que se pode afirmar que é possível existir um desenvolvimento efetivo e crítico no 

campo da ética, mas não tanto da moral e do direito, ambos tomados em suas especificidades 

(SARTORI, 2015, p. 253-254). “O direito poderia trazer consigo o fruto de lutas sociais. Porém, 

e isso é essencial, isto não se daria tanto graças à ele, mas, até certo ponto, apesar dele.” 

(SARTORI, 2015, p. 254). 

 Ademais, é preciso ressaltar as colocações de Marx e Engels (2011, p. 132) em “A 

sagrada família” sobre o reconhecimento dos direitos humanos pelo Estado Moderno. Segundo 

os autores tal reconhecimento possui o mesmo sentido que o reconhecimento da escravatura 

pelo Estado antigo, com efeito, assim como o Estado antigo tinha como fundamento natural a 

escravidão, o Estado moderno possui como base natural a sociedade burguesa, quer dizer, o 

homem independente, entrelaçado com o homem apenas pelo vínculo do interesse privado e da 

necessidade natural inconsciente, o escravo do trabalho lucrativo e da necessidade egoísta, tanto 

da própria como da alheia. O Estado moderno reconhece essa sua base natural, enquanto tal, 

nos direitos gerais do homem, mas não os criou. Sendo como é, o produto da sociedade 

burguesa impulsionada por seu próprio desenvolvimento até mais além dos velhos vínculos 

políticos, ele mesmo reconhece, por sua vez, seu próprio local de nascimento e sua própria base 

mediante a proclamação dos direitos humanos. Ainda, em “Sobre a questão judaica” assegura 

Marx (2010, p. 48): 

 

Os droits de l’homme, os direitos humanos, distinguem-se, como tais, dos droits du 

citoyen, dos direitos civis. Qual o homme que aqui se distingue do citoyen? 

Simplesmente, o membro da sociedade burguesa. Por que se chama membro da 

sociedade burguesa de “homem”, homem por antonomásia, e dá-se a seus direitos o 

nome de direitos humanos? Como explicar o fato? Pelas relações entre o Estado 

político e a sociedade burguesa, pela essência da emancipação política. Antes de tudo, 

constatemos o fato de que os assim chamados direitos humanos, os droits de l’homme, 

ao contrário dos droits du citoyen, nada mais são do que direitos do membro da 

sociedade burguesa, isto é, do homem egoísta, do homem separado do homem e da 

comunidade. 
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 Para Mascaro (2014, p. 41) na perspectiva de Marx o problema da liberdade real e não 

da formal, da igualdade real e não da isonomia, do exercício pleno dos direitos humanos só tem 

resolução pela práxis revolucionária e não pela declaração de direitos capitalistas. Acerca do 

assunto Trindade (2011, p. 36 apud MASCARO, 2014, p. 300) assegura que persiste e persistirá 

uma contradição insuperável entre o marxismo e os direitos humanos no plano conceitual 

jusfilosófico e que para além do capital, essa contradição entre o marxismo e os direitos 

humanos só estará superada mediante a própria superação histórica e social do direito enquanto 

forma social correspondente às relações humanas do modo de produção capitalista. 

 É preciso evidenciar que a ideia de justiça no direito é e será sempre ambígua, pois não 

pode combater a célula da sociedade capitalista, qual seja a mercadoria. O direito é burguês não 

somente porque serve aos interesses burgueses, mas por estar indissociavelmente conectado 

com a gênese e com a manutenção da sociedade nos moldes da alienação e da exploração do 

trabalho, logo, está conectado justamente com a própria forma mercantil. O direito envolve o 

processo unitário e objetivo de imposição da sociabilidade do capital, com todas as implicações 

inerentes ao fato, e, assim, não podendo suprimir o pôr teleológico dos indivíduos singulares a 

reprodução do complexo social, impõem-se pelo aviltamento da personalidade (SARTORI, 

2010, p. 113-114; p. 117). 

 Conclui-se que o direito faz parte da dominação de classe capitalista. A forma jurídica 

pretende elaborar uma normalização generalizada com vistas à resolução dos conflitos 

cotidianos, e, para tanto, necessariamente, apresenta-se sob a forma dos interesses universais 

da sociedade, em uma noção ampla e geral de bem comum. Tal forma de compreensão social 

do direito determina que este se configura como ideologia dominante no capitalismo. Na análise 

desse papel ideológico não se trata de afirmar simplesmente que o direito espelha a realidade 

econômica de maneira deformada, pois tratar-se-ia de uma análise baseada em um marxismo 

não ontológico. Na realidade, o que determina que o direito seja ideológico no capitalismo é 

sua função social de conscientização e operacionalização dos conflitos sociais (LUKÁCS, 

2013, p. 498; PINHO, 2013, p. 99). Nas palavras de Pinho (2013, p. 99): “Ao garantir a 

resolução dos conflitos e a ordenação da vida produtiva garante a continuidade da vida 

econômica e o desenvolvimento da produção material, já que assegura a acumulação de 

excedente, ao regular a apropriação da classe dominante”. 

 Portanto, para Lukács (2013, p. 498) não basta afirmar que o direito tem de espelhar a 

realidade econômica de maneira deformada, pois demonstraria uma abordagem sob análise de 

critérios gnosiológicos. Não se trata de fazer uma separação abstrata de verdadeiro e falso na 

imagem ideal do econômico, mas de verificar se o ser propriamente assim de um espelhamento 
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eventualmente falso é constituído de tal maneira que se torna apropriado para exercer funções 

sociais bem determinadas. A questão central da problemática que envolve o direito como 

ideologia é como os conflitos devem ser regulados de modo bem determinado, e por essa via 

dirimidos.  Nesse processo, o que socialmente forma em si um todo coerente pode muito bem 

ser separado e o heterogêneo pode ser reduzido a um denominador comum; se e quando isso 

acontece, se e quando a união ou a separação estão corretas não é decidido por critérios lógicos, 

mas pelas necessidades concretas de uma situação histórico social de fato (LUKÁCS, 2013, p. 

498-499). 

  Como concluiu-se anteriormente não é possível garantir sempre a noção de falsas 

consciências à categoria ideologia, pois até a mais pura verdade objetiva pode vir a se tornar 

ideologia. Nestes termos, é possível afirmar que a ciência pode vir a se tornar ideologia. A 

transformação do pensamento científico em ideologia se dá por um efeito que pode ser 

diretamente intencionado, mas não precisa sê-lo; a passagem de uma ideia para o plano 

ideológico pode dar-se no trajeto percorrido através de múltiplas mediações, inclusive de tal 

maneira que só no processo de mediação essa transformação se torne fato. Ressalta-se que a 

relação entre ideologia e ciência jamais poderá ser descrita mediante a proclamação de uma 

suposta isenção valorativa, do abster de valorações. Essa tendência que entra em cena em defesa 

de uma cientificidade é infrutífera, e revela-se como ideológica, sobretudo, quando as 

valorações das classes dominantes são tratadas como fatos constatados isentos de valor, e 

quando não se considera que a escolha da temática, seleção dos fatos na ciência da história, etc., 

possuem, necessariamente, escolhas valorativas (LUKÁCS, 2013, p. 467-468; p. 565). 

 No caso específico das ciências sociais os componentes ideológicos se evidenciam por 

se tratar sempre de pores teleológicos de segundo tipo, ou seja, que visam provocar 

modificações na consciência dos homens, em seus futuros pores teleológicos. O papel 

desempenhado por toda ciência social da divisão social do trabalho propõe a tarefa de ordenar, 

retratar, expor, etc. os fatos e as conexões por ela tratados assim como eles de fato atuaram e 

atuam na totalidade do ser social. Não existe uma contraposição metafísica entre ideologia e 

pura objetividade enquanto princípio exclusivo da ciência, ou seja critérios gnosiológicos para 

determinar o que é ou não é ideologia são inúteis. Ocorre que a relação entre ideologia e ciência 

não pode ser descrita, nem mesmo em termos aproximativos, mediante a proclamação de uma 

suposta isenção valorativa, essa tendência entra em cena como defesa de uma cientificidade 

tantas vezes infrutíferas (LUKÁCS, 2013, p. 563; p. 565; PINHO, 2013, p. 113). 

 A ciência contemporânea não é simplesmente um objeto do irresistível desenvolvimento 

social no sentido da manipulação generalizada, mas participa ativamente de seu 
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aperfeiçoamento e da sua imposição generalizada. Destacam-se aqui o papel do positivismo e 

do neopositivismo na medida em que aparecem com a pretensão de assumir uma posição de 

perfeita neutralidade em todas as questões relativas à concepção de mundo, de deixar 

simplesmente em suspenso todo o ontológico e de produzir uma filosofia que remove por 

completo de seu âmbito o complexo de problemas referentes aquilo que é em si, tomando-o 

como pseudoproblema, irrespondível por princípio. De maneira que o positivismo e o 

neopositivismo acabam por se apossarem da herança do idealismo subjetivo (LUKÁCS, 2012, 

p. 46; p. 53-54). 

 O direito capitalista surge como ideologia no processo do nascimento e posterior 

desenvolvimento das sociedades de classe, com o desenvolvimento das forças produtivas, com 

a socialização da produção e com a formação dos juristas de profissão (PINHO, 2013, p. 97). 

Importante ressaltar que os ideólogos específicos da área jurídica capitalista ao desempenharem 

papéis para a formação, continuidade e transformação do direito possibilitaram que se 

consumasse o tipo de ser específico do direito como ideologia (LUKÁCS, 2013, p. 500). Isso 

porque, como afirma Sartori (2010, p. 112), assim como na economia o cálculo e a previsão se 

servem do nivelamento do mercado, no direito tal nivelamento se dá pelo pôr consciente dos 

homens, os quais se direcionam a outros homens, colocando esses como meios para assegurar 

as adequadas consequências previamente dadas, ou seja, a mera situação de operador do direito 

é aviltante, envolve manipulação de vida e atuação como mera personificação de uma relação 

social alienada. Neste sentido, Sartori assegura: 

 

Fica claro: embora não haja o nivelamento dito espontâneo do mercado, faz-se 

presente a reificação própria ao último, o que não deixa de refletir a própria forma 

jurídica, indissociável da forma mercantil. O pôr consciente é um momento essencial 

do direito, portanto, ao mesmo tempo, porém, a consciência mesma necessária a esse 

processo torna o homem objeto reificado de seus próprios atos, pressupondo 

mediações irracionais, as quais se impõem no devir capitalista. O fato do direito 

pressupor a atuação consciente, pois, longe de torna-lo uma mediação mais racional, 

faz o oposto: o próprio pôr teleológico do homem não só se volta contra o 

desenvolvimento de suas potencialidades; torna-se um objeto, um mero apêndice da 

reprodução da sociedade civil burguesa em que os atos humanos devem ser calculados 

como se precisos, previsíveis e destituídos de vida fossem. (SARTORI, 2010, p. 112) 

 

 Embora o direito enquanto ideologia tenha surgido, como já foi citado, com os ideólogos 

jurídicos de profissão e a divisão do trabalho, ressalta-se que formas ideológicas importantes 

como o costume, a convenção, etc. surgiram espontaneamente no seio social. No início, em seu 

surgimento, o direito tampouco se diferenciava essencialmente dessas formas ideológicas 

espontâneas, sendo necessário destacar a relação direta que mantém com estas, pois diante da 

aparência imediata de completa autonomia do direito, sua correção ontológica é necessária, 



112 

 

sobretudo mediante a demonstração da indispensabilidade de tais interações (LUKÁCS, 2013, 

p. 500). 

  Necessariamente, o direito deve se comunicar com a sociedade e suas formas 

espontâneas de reprodução. É evidente que o direito seria incapaz de se tornar o meio social 

essencial de dirimir conflitos se não pudesse apelar ininterruptamente para as convicções que 

surgem espontaneamente no plano social sobre os próprios conteúdos. Com efeito, a 

possibilidade socialmente real da regulamentação jurídica só surge porque os conflitos são 

individualmente evitados em massa, porque os homens singulares, em decorrência do efeito de 

preceitos espontâneos, desde os hábitos até os da moral, renunciam as ações que poderiam 

obstaculizar a respectiva produção social, o que fica evidente quando refletimos sobre o fato de 

que se cada indivíduo roubasse algo que não está autorizado a possuir, uma regulamentação legal 

seria impossível (LUKACS, 2013, p. 500-501). 

  Sartori (2015, p. 252-253) reitera a necessidade de aceitação social do direito, e afirma 

que por mais que Lukács considere a generalidade apresentada no campo do direito como 

indissociável do domínio abrangente do Estado, o marxista húngaro não deixa de ressaltar que 

esse domínio abrangente não se sustenta por si só, tendo apoio tanto na objetividade das relações 

econômicas quanto naquilo que se relaciona intimamente como a ética entendida pelo filósofo, 

ou seja, a tomada de consciência dos conflitos sociais que tem lugar nas formas ideológicas, sob 

as quais os homens adquirem consciência desses mesmos conflitos.  

  Em suma, o direito, de fato depende da aceitação socialmente produzida dos indivíduos, 

e necessariamente a aceitação envolve a atividade do sujeito. Esta nunca é arbitrária, ocorrendo 

“livremente” em meio a situações determinadas pelo passado, de modo que aceita-se 

causalidades postas que não foram produzidas pelos sujeitos concretos, mas por outros, os quais 

têm-nas como alheias, sendo a dialética entre exteriorização e alienação efetiva para a alienação 

das relações sociais. Em meio as relações alienadas, calcadas na reificação capitalista, os sujeitos 

acabam por se configurar à medida que devem aceitar como evidente e espontânea certa 

sociabilidade, o que transforma esse mesmo sujeito em mera personificação de uma relação 

social, não é senão a personificação do sujeito de direito (SARTORI, 2010, p. 122). 

Os homens costumam justificar ideologicamente o seu próprio proceder (seus 

interesses de classe, na medida em que são operantes como motivos impulsionadores 

de sua conduta pessoal de vida, e também de seus interesses personalíssimos) 

justamente através dessa elevação ao plano universal; desde a educação até a práxis 

econômica e política ocorre a tendência de engendrar uma autojustificação no sentido 

de que seu próprio modo de agir é a simples realização dessas normas gerais e de que 

toda censura se desvia deles, não corporificando essa universalidade. Desse modo, a 

universalidade, a generalização, já adquire um colorido ideológico; vimos que o seu 

funcionamento como ideologia não depende de ela ser verdadeira ou falsa, 

cientificamente fundamentada ou de constituição mitologizante, mas primordialmente 
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de que um estrato social vislumbra nela o meio apropriado para enfrentar e resolver 

suas colisões sociais, que naturalmente chegam até o nível da intimidade pessoal. 

(LUKÁCS, 2013, p. 489) 

 

 Tal substrato de interações multifacetadas constitui a esfera do direito como uma esfera 

posta, e é justamente esta constituição social que produz a necessidade de um estrato 

especializado que administra, controla e aprimora essa área do pôr teleológico. Assim, o caráter 

ideológico do direito adquire um cunho bastante específico. Considerando que tais estratos 

especializados possuem um interesse vital elementar em conferir maior peso à sua atividade no 

complexo total, tais elaborações fazem com que as divergências ideológicas entre o direito e a 

realidade econômica se acentuem. Justamente porque essa atividade retroage novamente sobre 

a base econômica, podendo modificá-la dentro de alguns limites, é que o ponto de vista 

ideológico experimenta intensificações ininterruptas, e por isso que o conteúdo e a forma do 

direito aparecem muitas vezes petrificadas de modo fetichista como forças da humanidade 

(LUKÁCS, 2013, p. 501). 

 O direito enquanto ideologia de dominação abrange a síntese de aspirações principais, 

quais sejam: em primeiro lugar que o domínio de classe, enquanto condição social que passou 

a ser evidente no capitalismo, determine as atividades de todos os membros sociais de tal 

maneira que estes em suas práxis acabem por se submeter voluntariamente aos preceitos dessa 

condição, e que inclusive a sua crítica teórica seja desenvolvida, tão somente dentro dos limites, 

amplos ou estreitos, do quadro traçado a partir dessa realidade. Esse sistema representa a 

dominação de classe, muitas vezes, naturalmente, com base em acordos entre as classes, e 

possui como forma necessária de manifestação um dever unitário para a sociedade tanto em seu 

todo como no detalhe; em muitos aspectos singulares, esse dever pode até ser meramente 

técnico manipulador, mas deve expressar, tanto para fora como para dentro, a vontade de viver 

dessa sociedade capitalista, sua capacidade de viver enquanto totalidade (LUKÁCS, 2013, p. 

246). 

 

3.2 Neoconstitucionalismo e capitalismo 

 

 O neoconstitucionalismo pretendeu superar a concepção tradicional positivista do 

direito para ver nela inserida um ideal de justiça capaz de orientar o processo social rumo à 

emancipação, por via institucional. O que se põe em questão, na presente pesquisa, é se, como 

e em que medida tal doutrina jurídica alcança romper com os pressupostos que tornam atual a 
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análise de cunho materialista, que identifica no direito um instrumento de reprodução das 

relações sociais de dominação no contexto das sociedades capitalistas.  

  Como já foi exposto, Dimoulis (2009) assegura que o neoconstitucionalismo é uma 

forma de reviver uma prática constitucional, utilizada há mais de duzentos anos, como solução 

para problemas que acompanham o direito desde sua estruturação com base na constituição. De 

fato, parece bastante claro que o constitucionalismo encontra-se esgotado em seus aspectos 

teóricos e práticos, e a doutrina constitucional objeto de estudo da presente pesquisa, apesar de 

reconhecer tal crise, parece não se mostrar tão inovadora como pretende, principalmente no que 

se refere a superação do positivismo jurídico. 

 O positivismo jurídico, desde sua gênese, possui a pretensão de neutralidade, ou seja, 

busca a isenção de toda e qualquer construção ideológica. É, justamente a reivindicação de tal 

neutralidade, através do que seria a objetividade da ciência, que traz justificações valorativas 

que ao se apresentarem de forma encoberta tornam-se plenamente eficazes. A opção por uma 

ciência isenta de ideologia é uma forma bastante específica de tratar o mundo social. É, de fato, 

uma opção de valor, não pela ciência em si, mas pela função que a ciência pode exercer no 

capitalismo, no que se refere às práticas sociais. Evidente que se trata de uma opção ideológica 

no campo da epistemologia. No que se relaciona especificamente ao normativismo jurídico 

kelseniano, ou a Teoria Pura do Direito, a tentativa de defender a ciência jurídica com uma 

suposta neutralidade encobre o empenho de ideologizar esse saber, preservando seu poder 

social (WARAT, 1996, p. 51). 

 É incontestável que o modelo positivista mostra-se esgotado diante de uma crítica 

realista e pormenorizada. No entanto, a afirmação neoconstitucionalista de ruptura com este 

não é verdadeira. Machado (2011) afirma que a teoria do direito segue oscilando historicamente 

como um pêndulo entre o jusnaturalismo e o juspositivismo, como se fora dessas vertentes não 

fosse possível pensar o direito. Segundo tal lógica, o pós positivismo e sua metodologia da 

argumentação acabam por reproduzir os mesmos paradigmas do juspositivismo, e por isso não 

representam avanços realmente revolucionários. 

  Segundo o autor (2011), as premissas positivistas estão definidas ou condicionadas por 

um grupo de paradigmas, quais sejam: científico, político e filosófico. Estes possibilitam as 

condições estruturantes da corrente, garantindo um padrão ou certa homogeneidade. A 

superação do positivismo só poderia ocorrer se a teoria do direito conseguir superar o campo 

paradigmático tradicional positivista, ou seja, colocando-se além dos paradigmas do legalismo 

liberal, do método de natureza lógico formal, da ideologia política do liberalismo, e do 

racionalismo analítico, como única matriz do conhecimento jurídico filosófico. 
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Esse grupo de paradigmas juspositivista chamarei de “campo paradigmático”, dentro 

do qual se movem cada uma das vertentes teóricas do positivismo. E é justamente esse 

“campo paradigmático” que “aprisiona” o pensamento jurídico-positivista e 

estabelece limites para o seu avanço, o que qualifica esse pensamento, em todas as 

suas nuances, mesmo as mais avançadas e aparentemente progressistas, como é o caso 

das novas teorias do chamado pós-positivismo, como um pensamento conservador. 

No máximo, o que as novas teorias conseguem produzir, mesmo as de vanguarda, é 

apenas uma mutação evolucionária no positivismo, não a sua transcendência ou 

superação. (MACHADO, 2011) 
 

 Os paradigmas do positivismo jurídico não foram superados, já que possuem as 

suas raízes no modo de produção capitalista, logo, nas palavras de Machado (2011): “o 

positivismo é mesmo a ideologia jurídica da sociedade burguesa. Tal significa dizer que, dentro 

da ordem burguesa capitalista a ideologia jurídica jamais conseguirá subverter ou superar os 

paradigmas do juspositivismo.”. Assim sendo, toda corrente do pensamento jurídico, por mais 

sofisticada que seja, está destinada a reproduzir os paradigmas tradicionais, de forma repetitiva 

e, portanto, conservadora. Trata-se de resolver problemas fundamentais do direito capitalista, 

como legitimidade, validade, eficácia, fins, e etc., através de um senso comum teórico, um 

“discurso” que dispensa maiores indagações ou investigações teóricas aprofundadas. É 

justamente tal fato que produz a sensação de que a teoria é absolutamente dispensável, ou seja, 

a prática do direito pode prescindir perfeitamente de qualquer posicionamento teórico acerca 

das questões fundamentais do fenômeno jurídico. De maneira que, os aplicadores do direito não 

necessitam de posicionamentos teóricos críticos prévios para o exercício da sua prática jurídica, 

bastando os paradigmas tradicionais do positivismo, que formam o senso comum jurídico 

(MACHADO, 2011). 

 A crítica neoconstitucionalista ao positivismo jurídico não se mostra profunda, o que 

fica notório na análise da solução dada ao problema da justiça no direito, associando a moral 

como resposta óbvia à base estruturante da emancipação do homem. Evidente que tal concepção 

é definitivamente contrária a uma perspectiva materialista, que compreende que os problemas 

da sociedade estão essencialmente relacionados ao modo de produção, e somente através da 

transformação total deste que haverá a resolução definitiva dos problemas socioeconômicos.  

 Neste sentido, já foi exposto que Lukács admite a relação entre os diferentes complexos 

sociais, determinando que, embora exista uma autonomia relativa e uma heterogeneidade entre 

estes, também há uma indissociabilidade, tendo-se como base objetiva as relações econômicas 

e sociais de determinada época. Isto posto, Sartori levanta o seguinte questionamento: Será que 

Lukács ao determinar a relação específica entre moral e direito estaria direcionando-se ao 
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mesmo caminho de autores pós positivistas, ligados a ênfase específica do discurso moral no 

campo jurídico? (SARTORI, 2015, p. 248-249; p. 255) 

 Sartori é categórico ao responder que não. Primeiramente, há que se analisar que os pós 

positivistas partem da teoria política liberal para preservação da democracia capitalista, e para 

o filósofo marxista o liberalismo não seria nada mais que uma decadência ideológica, o sintoma 

da perda do sentido democrático e revolucionário da burguesia, que flerta com qualquer 

ideologia reacionária (LUKÁCS, 2011 apud SARTORI, 2015).  Além disso, como já foi citado, 

a solução de uma política que tenha a moral como base estruturante para emancipação do 

homem é absolutamente contrária a perspectiva ontológica, sendo evidente que a moral não é 

capaz de trazer qualquer perspectiva real de mudança, podendo ser considerada, inclusive, 

aquela que camufla os antagonismos classistas. A teoria do direito que enfatiza a práxis do 

jurista e que busca uma teorização moral da operacionalização da esfera jurídica deve ser vista, 

desde uma ótica ontológica, como instrumento de manipulação, já que não traz a possibilidade 

real de suprimir as vicissitudes da sociedade burguesa (SARTORI, 2015, p. 256-258). 

  O processo de manipulação narrado perpassa, aos termos de Lukács (2013, p. 500), 

necessariamente pelos ideólogos específicos da área jurídica capitalista que desempenham 

papéis para a formação, continuidade e transformação do direito possibilitaram que se 

consumasse o tipo de ser específico do direito, ou seja, como ideologia. Neste mesmo sentido, 

Sartori (2015, p. 259) assegura que os teóricos do neoconstitucionalismo, como Dworkin e 

Alexy, enquanto filósofos são bons especialistas em assuntos jurídicos imbuídos de uma técnica 

de manipulação bem própria, em suas palavras: 

 

Dworkin e Alexy, por sua vez, poderiam ser vistos como imbuídos de uma técnica de 

manipulação bem própria, amparada filosoficamente somente na medida em que 

trazem consigo de modo muito claro a marca indelével da subordinação das questões 

sociais ao crivo, inclusive, técnico jurídico dos especialistas. Ou seja, caso partamos 

dos apontamentos de Lukács, podemos dizer – talvez com algum exagero, mas de 

modo algum sem fundamentos – que, enquanto filósofos sairiam bons especialistas 

em assuntos jurídicos, saíram-se enquanto juristas (como tais, imbuídos de uma 

técnica de manipulação bem própria); e, em Lukács, há, em verdade, a crítica à própria 

conformação objetiva do direito e não só a determinado uso imoral deste (SARTORI, 

2015, p. 259). 

 

 Finalmente, Sartori (2015, p. 259) ainda determina que apesar de Lukács não ter 

desenvolvido, de modo sistemático uma teoria sobre o assunto, ele deixou apontamentos 

importantes que possibilitariam enxergar no marxista húngaro uma crítica mais dura aos autores 

pós positivistas do que aquela que ele traz à Kelsen, apontando a indissociabilidade entre a 

esfera jurídica e o modo de produção capitalista, evidenciando que a relação entre discurso 
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moral e direito deixa intocada a substancia social que permeia o ethos hegemônico na sociedade 

civil burguesa.  

 Na realidade, o neoconstitucionalismo, enquanto doutrina que se pretendia crítica, 

buscou se afastar do discursivo do modelo jurídico positivista que foi associado com o nazi-

fascismo. Lukács (2013, p. 793) afirma que, no pós segunda guerra, o mito fascista enquanto 

forma ideal de uma ideologia é rejeitado com desprezo, e tal rejeição é generalizada no sentido 

que visa levar à rejeição por princípio de toda ideologia, ou seja, à desideologização como 

princípio. Em suma, os homens singulares deviam agir de modo puramente racional, assim 

como as forças de integração social; nesse caso não haveria mais nenhum conflito autêntico, 

nenhum campo de ação para ideologias e diferenças fáticas poderiam ser reguladas de maneira 

puramente fática, através de acordos e decisões racionais. No entanto, a desideologização 

equivale a manipulação ilimitada de toda a vida humana.  

 

O rechaço vitorioso na guerra às aspirações e aos métodos de Hitler, cuja liderança 

natural do Ocidente coube aos Estados Unidos, substituiu um império mundial pelo 

outro; à manipulação brutal é contraposta uma mais refinada. A consequência disso é 

que nela, ainda mais intensamente do que no caso do próprio Hitler, a publicidade de 

negócios se converte em modelo de propaganda política, do sugestionamento da 

ideologia “desideologização” com o propósito de dominar; isso se dá, no entanto, de 

um modo que aparenta ser incomparavelmente mais livre, pois se pretende que 

justamente o método de manipulação simule para o homem manipulado a aparência 

consciente de sua liberdade plenamente realizada. (LUKÁCS, 2013, p. 793) 

 

 As crises ocorridas depois da Primeira Guerra Mundial impuseram à burguesia do 

Ocidente novas formas de dominação, cujo ponto culminante no sentido da práxis, consistiu em 

preservar formalmente as formas exteriores da democracia, aproveitando-as polemicamente 

contra o fascismo e o socialismo. A forma de dominação é diferente do século XIX, as privações 

radicais provocadas por vias econômicas em tempos passados foram substituídas por salários 

mais altos e redução da jornada de trabalho, todavia, a expansão da grande empresa capitalista 

e toda produção de bens de consumo levou ao consumismo de massa, de modo que todos os 

sentidos e atributos do homem foram substituídos pela necessidade do ter. O indivíduo foi 

amarrado em sua própria particularidade, para que não se desenvolva enquanto individualidade 

autêntica que leva ao nível do gênero humano (LUKÁCS, 2013, p. 777-779; p. 795-799; 

PINHO, 2013, p. 121-123). 

 Atrás de toda desumanização na esfera da satisfação das necessidades está justamente a 

ideologia da desideologização, que em última análise é a ideologia da liberdade enquanto valor 

redentor de todas as questões da vida e da manutenção das democracias hodiernas, trata-se da 

liberdade com a função de resolver problemas de modo universal. Assim, a ideia de liberdade, 
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enquanto fetiche sumamente ideológico, em uma noção de cunho genérico, busca dirimir 

conflitos na manipulação da estrutura democrática contemporânea, mas também coloca-se 

como divindade de poder real incorporada no imperialismo mundial neocolonial dos Estados 

Unidos. Trata-se de uma concepção de liberdade que evolui historicamente, mas não é nova, e 

desde a origem da constituição econômica da sociedade burguesa vislumbra não a plena 

realização dos homens, mas antes os limites da verdadeira liberdade deste. Uma noção de 

liberdade indissociável de uma sociabilidade amparada no capital que leva a subordinação e a 

sujeição, atrelada a um discurso de direitos humanos que desde sua gênese não transcende o 

homem egoísta, recolhido ao seu interesse privado (LUKÁCS, 2013, p. 643; p. 794; PINHO, 

2013, p. 123).  

 

Da ironia produzida pelo caráter não teleológico, sempre contraditório, do movimento 

do ser social faz parte que nem mesmo essa desideologização, tão completamente 

manipulada do começo ao fim, consiga passar, em última análise, sem ideologia; é a 

ideologia da liberdade enquanto valor chave redentor de todas as questões da vida [...]. 

(LUKÁCS, 2013, p. 794) 

 

 As fases históricas dessas liberdades individuais tratam de uma progressiva 

mercantilização da vida social; ancoram, portanto, uma ideia de liberdade muito específica. 

Trata-se de uma liberdade que generaliza um modelo de suposições para a vida política, 

convalidando a forma de ser do direito, e, por conseguinte suas doutrinas, teses dogmáticas e 

leis.  Não é por outro motivo que o neoconstitucionalismo, hodiernamente, identifica-se com o 

modelo de Estado típico do neoliberalismo, ideologia contemporânea de acumulação do capital. 

Trata-se de um modelo que assume em postulados a redução estatal em um tamanho mínimo 

via ajuste fiscal regressivo, liberação dos mercados e demais questões vinculadas como 

privatizações e desregulamentação econômica (NEVES, 2015).  

 Contudo, resta esclarecer que o surgimento do neoconstitucionalismo atrelado ao 

modelo de Estado de bem estar social, este que se pretendia progressista ao dar base social fértil 

para a proliferação de hipóteses segundo as quais o capitalismo seria capaz de abolir os 

problemas socioeconômicos, não dá caráter menos conservador ao pós positivismo. A 

determinação ontológica fez do Welfare State uma mediação para o avanço do processo de 

concentração de riqueza e de poder inerentes à reprodução do capital, e a crise do modo de 

desenvolvimento produtivo, instaurada a partir da década de 1970, vai inviabilizar tal modelo 

estatal, dando bases para o neoliberalismo (COSTA, 2007, p. 2-3). 

 O neoliberalismo surge como uma teoria das práticas econômicas que propõe que o bem 

estar humano pode ser mais bem promovido liberando-se as liberdades e capacidades 
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empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura institucional caracterizada por sólidos 

direitos a propriedade privada, livres mercados e livre comércio. O papel do Estado seria tão 

somente criar e preservar uma estrutura institucional apropriada para a realização de tais 

práticas, nesta lógica toda e qualquer intervenção nos mercados deve ser mantida em um nível 

mínimo. Assim, houve em toda parte do mundo o acolhimento do neoliberalismo com 

desregulação, privatização e a retirada do Estado de âmbitos referentes ao bem estar social. O 

fato é que em pouco tempo o neoliberalismo se tornou hegemônico como modalidade de 

discurso, e passou a afetar amplamente os modos de pensamento que se incorporaram às 

maneiras cotidianas de inúmeras pessoas (HARVEY, 2014, p. 12-13). 

 

Nenhum modo de pensamento se torna dominante sem propor um aparato conceitual 

que mobilize nossas sensações e nossos instintos, nossos valores e nossos desejos, 

assim como as possibilidades inerentes ao mundo social que habitamos. Se bem 

sucedido, esse aparato conceitual se incorpora a tal ponto ao senso comum que passa 

a ser tido por certo e livre de questionamento. As figuras fundadoras do pensamento 

neoliberal consideravam fundamentais os ideais políticos da dignidade humana e da 

liberdade individual, tornando-os valores centrais da civilização. Assim agindo, 

fizeram uma sábia escolha, porque esses certamente são ideais bem convincentes e 

sedutores. (HARVEY, 2014, p. 15) 

  

 A mundialização do neoliberalismo assevera os imperativos do capital, ressaltando a 

racionalidade pragmática entre custos e benefícios, agigantando o valor da propriedade, em uma 

noção de que democracia e capitalismo são sinônimos. A “revolução democrática neoliberal”, 

enquanto discurso único que não permite alternativas, impõe que todos precisam estar 

adaptados, sob pena de insuficiência mediante a necessidade da maximização da riqueza. Tal 

projeto liberal conta com inúmeras e poderosas agências capazes de ditar regras gerais e 

abstratas como fundamentadoras das ações dos sujeitos e instituições, exaltando o seguinte 

princípio jurídico: o do melhor interesse do mercado. Assim, na perspectiva de unificar o 

mercado mundial as normas de comércio devem se adequar ao modelo neoliberal diminuindo 

os custos e os riscos de transação (ROSA, 2012, p. 120-121). 

 A eficiência do poder judiciário na garantia da propriedade privada e dos contratos são 

elementos essenciais para o funcionamento adequado desse mercado, de maneira que as 

constituições dos Estados do bem estar social, típicas do pós segunda guerra, são consideradas 

prejudiciais para a atração do capital internacional, implicando em estagnação econômica. A 

internacionalização do mercado sem fronteiras obriga uma uniformização judicial dos países 

baseada no custo benefício a fim de se tornarem competitivos. O mercado mundial impõe regras 

nos territórios nacionais, em nível macro no âmbito da organização e administração da justiça, 

e em nível micro no âmbito das decisões judiciais, stricto sensu, inserida no contexto do 
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discurso jurídico neoliberal, avaliada pelo critério eficiência, enaltecendo ainda mais a 

propriedade e a liberdade de contratar. As normas jurídicas produzidas devem estar em 

consonância com esse atual modelo de acumulação (ROSA, 2012, p. 122-124). 

 O utopismo liberal ou neoliberal está fadado à frustração pelo autoritarismo ou até 

mesmo pelo fascismo declarado. No capitalismo perdem-se as boas liberdades, quais sejam: 

liberdades de consciência, de expressão, reunião, entre outras. Para que as liberdades ruins, de 

cunho exploratório, se coloquem. Depois de mais de trinta anos das liberdades neoliberais, da 

ideologia da liberdade enquanto fetiche para dirimir conflitos na manipulação da estrutura 

democrática contemporânea, o resultado foi a restauração do poder de uma classe capitalista 

estreitamente definida, e também a produção de imensas concentrações de poder corporativo 

no setor energético, nos meios de comunicação, na indústria farmacêutica, nos transportes e 

mesmo no varejo. A liberdade do mercado como ponto alto da aspiração humana mostra não 

ser nada mais que meios convenientes de disseminar o poder monopolista corporativo sem 

restrições (HARVEY, 2014, p.41; p. 45-47).  

 O direito seguiu igual tendência em suas leis, teses doutrinárias e dogmáticas, e 

assegura-se que o neoconstitucionalismo, enquanto doutrina jurídica hodiernamente 

hegemônica, afirma-se justamente ao omitir a pretensão de limitação do exercício do poder 

político.  Nesta lógica, cita-se a argumentação de Brunkhorst (2014, p. 93; p. 101), que 

determina que a União Europeia encontra-se em crise, não somente pelo colapso da economia 

global, mas sobretudo por problemas de legitimação que passaram a se acumular desde a 

evolução constitucional, após a segunda guerra mundial. Tal problemática perpassaria pela 

virada neoliberal que alcançou os governos europeus, tendo como consequência, entre outras, 

a redução do controle legislativo democrático e do governo controlado pelo parlamento, 

promovendo os juízes a guardiões funcionais de um direito, meramente regulatório, sendo esta 

a melhor alternativa para o mercado. Neste sentido: 

 

[...] ordoliberais e neoliberais coincidem novamente na aplicação de imperativos 

categóricos: Dê aos juízes o que você retirou do legislador democrático e do governo 

controlado pelo parlamento! Promova os juízes a guardiões funcionais de um direito 

meramente regulatório. Nas palavras de Ernst Joachim Mestmäcker: As decisões mais 

importantes devem ser tomadas não pelo legislador ou pelo governo, mas pelos juízes. 

A decapitação do legislador é o verdadeiro final da Revolução Francesa e da era 

política kantiana. Se isso realmente se torna verdade, esse seria o triunfo final da 

contra-revolução que, nesse caso, é uma contra revolução à experiência de 1789. 

Nunca mais um legislador poderá estar apto a realizar uma revolução novamente. Essa 

era a verdadeira mensagem de Margaret Thatcher. Em 2002, Alex Stone--Sweet pode 

formular somente que “na atual organização política pluri-nivelada da Europa, a 

soberania do legislador e o primado dos executivos nacionais estão mortos. Em 

concertação ou em disputa, os legisladores europeus governam com os juízes. Deve-

se acrescentar que a combinação entre jurisdição nacional e transnacional foi 
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reforçada reciprocamente, e, em certo sentido, a associação europeia de cortes 

constitucionais Verfassungsgerichtsverbund (Udo Di Fabio) – reservou para si as 

funções mais básicas de todos os três poderes clássicos – ao menos nos tempos 

normais de constitucionalização evolucionária incremental e gerencial. 

(BRUNKHORST, 2014, p. 101) 

 

 

 O neoconstitucionalismo, portanto, dá vazão aos fenômenos do ativismo jurídico e da 

judicialização da política, e a forma como o poder dos magistrados insere-se na lógica 

capitalista atual, expressa necessariamente a condição de classe social de pertencimento desse 

julgador, resultando, evidentemente em contradições para o exercício do poder nestes termos 

(NEVES, 2015). Coloca Mascaro (2007, p. 200-201) que a hermenêutica é um procedimento 

existencialmente vinculado. Compreender é um entendimento a partir de certa situação 

construída socialmente. O jurista só tende a confirmar a hermenêutica de pré conceitos de sua 

formação intelectual, moral, social, cultural, de seus compromissos de classe e políticos. A 

hermenêutica não é um processo neutro, ou seja, sempre acontecerá em vista da aplicação de 

questões concretas que são levantadas, cujos interesses em disputa determinam as posições de 

quem interpreta. 

 O fato é que o fenômeno do ativismo jurídico e da judicialização da política refletem, 

na verdade, contradições estruturais da teoria política liberal, e assim sendo, é preciso trazer 

algumas contribuições de Karl Marx sobre a estrutura democrática burguesa. Para Marx (2010, 

p. 73-74) o poder legislativo, na democracia capitalista, é colocado como o poder organizador 

do universal, o poder da constituição, mas, ele acaba por ultrapassa-la. Como explicar esta 

antinomia?  Ora, se o legislativo é um poder constitucional, é verdade que está subsumido à 

constituição, e esta é lei para o poder legislativo. Ocorre, na prática, que, apesar de diretamente 

a constituição se encontrar fora do domínio do poder legislativo, indiretamente, o poder 

legislativo modifica a constituição. Nas palavras de Marx (2013, p. 74): “Faz segundo a 

natureza das coisas e das relações o que não devia fazer segundo a natureza da constituição. 

Faz materialmente, de fato, o que ele não faz formalmente, legalmente, constitucionalmente.”. 

(MARX, 2013, p. 73-74) 

 De maneira que, se o direito moderno possui validade na denominada soberania popular, 

determinada na representação legislativa, fundamentando sua legitimidade aos moldes da 

democracia capitalista, portanto na separação dos poderes, a coalizão entre constituição inteira 

e o poder legislativo coloca-se no fato de que, se o poder legislativo perde sua universalidade e 

passa a ser parte do todo, como poder particular, ao lado de outros poderes, então seria 
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impossível para a lei enunciar que um desses poderes, uma parte da constituição, deva ter o 

direito de modificar a constituição mesma (MARX, 2013, p. 23). 

  Se nos termos de Marx, ao considerar a coalizão estrutural entre constituição inteira e 

o poder legislativo, que se encontra, justamente, no fato de que o poder legislativo perde sua 

universalidade, passando a ser parte do todo, como poder particular, ao lado de outros poderes, 

sendo impossível para a lei, portanto enunciar que uma parte da constituição, deva ter o direito 

de modificar a constituição mesma, hodiernamente, o mesmo aplica-se também ao poder 

judiciário, ou seja, há a permanência da contradição exposta por Marx, agravada pelas práticas 

neoconstitucionalistas que concebem que magistrados podem determinar por meio de 

concepções singulares o que é justo, ou não, no ordenamento jurídico. Mostra-se evidente a 

tentativa constante de reciclagem de um modelo cercado de incongruências. 

 Como já foi exposto, no neoconstitucionalismo a noção de legitimidade é retirada da 

esfera política estatal tradicional, que pode ser contaminada por vícios e injustiças, e é 

transferida às mãos dos julgadores que seriam neutros e capacitados enquanto técnicos para 

decidir o que é a justiça, em uma noção de necessidade de atualização das leis pela sociedade. 

Neves (2015) coloca, acerca do assunto, que a vontade geral no neoconstitucionalismo passa a 

ser compreendida como uma legitimidade instrumental política, já que as eleições seriam 

sempre parciais, à vista disso, segundo a doutrina referida, as decisões políticas devem migrar 

de acordo com a legitimidade imparcial que gozam para outros órgãos institucionais, é quando 

o poder judiciário, hipoteticamente imparcial, é proclamado para suprir a insuficiência 

filosófica da noção de vontade geral.  

 Em síntese: na lógica democrática capitalista, a sociedade civil, representada através do 

poder legislativo, determinaria a vontade geral, que estaria expressa através da constituição e 

da sistemática jurídica, vinculando os cidadãos. Ora, se historicamente essa vontade geral da 

sociedade civil, representada no elemento político estamental, foi substituída pela imposição da 

força para satisfazer interesses de minorias, e, se por tal motivo, o processo democrático 

demonstrou contradições que impossibilitaram o cumprimento do ordenamento jurídico em 

seus termos teóricos, não se questionou a estrutura capitalista em si; houve, apenas, uma 

transferência institucional no processo de conceber o direito a fim de resolver a lacuna da 

problemática acerca da legitimidade. 

  Evidente que a transferência institucional narrada não rompe com a dominação de 

classe capitalista. Lukács (2012, p. 388) coloca que há um dualismo entre formação do direito 

e sistema jurídico, e a consequência de tal fato é que a formação do direito não tem caráter 

jurídico. Tal fissura seria tão drástica que até mesmo Kelsen chegou a definir o ato legislativo 
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como um mistério. Então, o pôr teleológico da formação do direito seria necessariamente o 

resultado de uma luta entre forças sociais heterogêneas, as classes, não importando que se trate 

de um conflito levado às últimas consequências ou de um compromisso entre as classes. Isto 

posto, valem as considerações de Neves (2015) que determinam que no neoconstitucionalismo 

as lutas de classes permanecem igualmente articulando-se entre as formas institucionais estatais 

e no interior destas, a fim de que se mantenha a dominação. Em outros termos: o Estado não 

perde sua essencialidade burguesa, qual seja: conter os conflitos advindos da violência básica 

e constitutiva de sua própria existência, ou seja conter relações antagônicas entre o capital e o 

trabalho.  Apesar da mudança, são mantidas como causas e consequências a maneira pela qual 

a contradição da reprodução capitalista é colocada nos termos da contemporaneidade das 

sociedades. 

 

[...] a judicialização da política ocorrerá no âmbito do Estado para assegurar o 

exercício do poder político por parte da classe dominante, perante os instrumentos da 

valorização do capital pertencentes a sociedade civil, ancorada na e pela interpretação 

da norma constitucional. Dito de outra forma, vem decorrer da supressão dos 

resultados observados ou não, daquela luta política que se fará necessária à afirmação 

das transformações ou revoluções as quais abalem os pressupostos políticos que se 

interpõem entre a sustentação do regime de reprodução capitalista, incluso o periférico 

e a segurança legal dessas relações. (NEVES, 2015) 

 

  Na realidade, a doutrina jurídica estudada na presente pesquisa exige análises e 

questionamentos complexos, mas de forma geral é possível afirmar que lida de maneira 

específica no tratamento dos conflitos sociais em termos jurídicos, contrapondo-se, inclusive 

aos resultados da práxis política, descaracterizando tendências que esta enuncia, frente à 

reprodução das sociedades de economia capitalista (NEVES, 2015). Ocorre que as lutas 

políticas tendem a encaminhar-se ao campo jurídico como litígio, e o direito sempre será um 

campo limitado por se relacionar diretamente com o plano do próprio capital. Acerca da 

questão, ressalta Tonelli (2013, p. 85) que a denominada judicialização da política, em suas 

variadas formas de se manifestar, concorre para a judicialização da democracia capitalista, ou 

seja, esta é vista apenas pela ótica exclusiva do direito, logo se definirá entre lícito e ilícito, 

resultando necessariamente em um processo de despolitização. 

 

Essa tensão entre o direito posto e os direitos a serem conquistados perante a sociedade 

civil e ao próprio Estado pelos atores políticos e classes sociais, tende a encaminhar-

se como litígio reconhecido no exercício do poder político, emprestando tanto ao 

ativismo jurídico quanto à judicialização da política, sua fonte de alimentação. Porém, 

uma mutação significativa ocorre após o momento pelo qual o ordenamento jurídico 

encontra-se submetido, em suas determinações aos termos do Estado, validando uma 

mudança mais geral observável no campo do capitalismo mundial. E sua chave de 

manobra resulta que em todo o procedimento suposto por essa mutação terá que se 
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transpor, em novo patamar a forma burguesa do exercício de poder, nesses novos 

tempos. (NEVES,2015). 

 

 Então, no que se refere ao núcleo desta análise é preciso evidenciar que o 

neoconstitucionalismo não rompe com os paradigmas impostos pelo capitalismo, reproduzindo, 

portanto, por meio do positivismo jurídico as mesmas contradições e problemas que 

acompanham o direito desde sua estruturação com base na constituição, refletindo a dominação 

de classe do Estado burguês, através da regulação dos conflitos sociais originados na base 

material da sociedade, de maneira a contrapô-los aos resultados da práxis política. 

 

3.3 O neoconstitucionalismo como ideologia 

 

  Procurou-se demonstrar que o direito é uma forma de teleologia secundária relacionada 

a via institucional, indissociável da dominação classista e do ocultamento acerca da natureza 

dos conflitos sociais, o que colocaria uma homogeneização do conteúdo social da práxis dos 

homens, graças ao desenvolvimento social pela lente jurídica. Este há de se relacionar com a 

marca sistêmica, que se pretende totalizante, do direito capitalista, que não só capta as relações 

sociais alienadas, de modo reificado, mas também as manipula para que pareçam coerentes e 

não contraditórias. Há um impulso totalizador do direito, que está relacionado com a própria 

totalização do capital, e em certa medida diz respeito a subordinar os indivíduos às práticas 

condizentes com determinada sociabilidade (SARTORI, 2013, p. 320; p. 406-407; p. 409; p. 

422). 

 

A universalização da forma jurídica, assim, traz consigo não a possibilidade de algo 

novo, mas a aceitação do existente e das vicissitudes da história da alienação humana. 

Não se tem a valorização da práxis humana em sua integralidade, mas somente 

valorizam-se aspectos que se manifestam de acordo ou desacordo com parâmetros 

ligados àquilo estipulado previamente na e pela sociabilidade existente, que se 

expressa no plano legal. Tem-se uma esfera essencialmente imbuída da alienação e 

cujo caráter é inconciliável com a busca da superação da ordem do capital. Esse último 

aspecto, como dito é essencial, para Marx e Lukács e não pode deixar de ser 

ressaltado. A esfera jurídica, por isso traz uma curiosa indiferença, facilmente passível 

de uma apropriação hipócrita por parte dos indivíduos singulares- o fenômeno 

jurídico, nesse sentido, vem mesmo a reforçar as vicissitudes da sociabilidade 

capitalista, a qual não é tomada como suposta: é enxergada como normal, evidente, e 

nunca passível de críticas que atinjam seu âmago. (SARTORI, 2013, p. 411)  

 

 Por conseguinte, o universalismo da esfera jurídica perpassa por reforçar os vícios dessa 

sociabilidade alienada capitalista, de maneira que, há de se garantir, por exemplo, a liberdade 

jurídica, ao mesmo tempo em que há de permanecer uma indiferença quanto ao real conteúdo 
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dessa liberdade, a noção de liberdade e alienação estão essencialmente entrelaçadas na esfera 

subsumida ao capital (SARTORI, 2013, p. 338; p. 411). Como determinaram Marx e Engels 

(2011, p. 135) a escravidão da sociedade burguesa é, em aparência, a maior liberdade, por ser 

a independência aparentemente perfeita do indivíduo, que toma o movimento desenfreado dos 

elementos estranhados de sua vida, já não mais vinculados pelos nexos gerais nem pelo homem, 

por sua própria liberdade, quando na verdade é, muito antes sua servidão e sua falta de 

humanidade completas e acabadas. 

 A sociabilidade burguesa traz consigo essas antinomias em sua estrutura, de modo que 

o complexo jurídico as eleva ao status de normalidade institucionalizada, reconciliando-as com 

a ordem do capital, nesta lógica, o direito relaciona-se com manter a forma da ordem social 

capitalista (SARTORI, 2013, p. 338; p. 411). É assim, que, segundo Pinho (2013, p. 99) o 

direito garante a resolução dos conflitos e a ordenação da vida produtiva, permitindo a 

continuidade da vida econômica e o desenvolvimento da produção material, assegurando a 

acumulação de excedente e a apropriação da classe dominante. Trata-se, justamente do caráter 

ideológico do direito. 

 Como já foi demonstrado, a ideologia, em seu sentido amplo, desde a perspectiva 

ontológica de Marx e Lukács, pode ser definida como representações da realidade, falsas ou 

verdadeiras, que terão a função social de instrumento teórico ou prático de conscientização para 

a práxis social. No entanto, parece evidente que a concepção ideológica com que o direito se 

identifica no capitalismo, necessariamente é o conceito restrito da categoria, ou seja, a noção 

pejorativa da ideologia, que se comunica diretamente com a dominação de classe. Sendo 

importante destacar que Lukács nega a compreensão da ideologia em um uso unicamente 

pejorativo, já que a categoria não pode ser analisada por critérios gnosiológicos, mas, somente 

por um critério ontológico prático. 

 Ressalta-se, novamente, que no ponto de vista ontológico, os produtos espirituais só 

serão ideologia se constituir uma força real no quadro social, assim o critério distintivo da 

ideologia não é mais a falsa consciência, mas sua função na sociedade para combater conflitos. 

Portanto, primordialmente o funcionamento enquanto ideologia se encontra no fato de que um 

estrato social vislumbra nessa ideologia o meio apropriado para enfrentar e resolver suas 

colisões sociais, de maneira que a existência social ideológica é independente do caráter moral 

dos motivos de sua aplicação (LUKÁCS, 2013, p. 465-467; p. 489). 

 O caráter ideológico de dominação do direito está intimamente relacionado com a 

natureza manipulatória deste, e há de se comunicar, neste sentido, com o positivismo jurídico 

como modo de ser fundamental para o cumprimento do papel do direito no capitalismo, 
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justamente porque se relaciona, de forma direta, com um modo de fetichizar a forma jurídica. 

Trata-se de lidar com o direito como área fixa, coesa, definida univocamente em termos lógicos, 

e isso deve ocorrer não só na prática cotidiana jurídica, enquanto objeto de pura manipulação, 

mas também na teoria como complexo coeso, que pode ser manejado tão somente pela lógica 

jurídica, fechada em si mesma (LUKÁCS, 2013, p. 237).  

 Para compreender a forma de manipulação típica do direito capitalista, que evolve a 

sistematização que se coloca em um contexto em que a alienação é predominante, determinando 

a técnica como essencial, Sartori (2013) traz considerações importantes que evidenciaremos. 

Primeiramente, é preciso analisar que o direito contém em si uma relação dual entre violência 

e consenso, então, nas margens oferecidas por ele haveria certa possibilidade de combate, de 

modo que a mudança da configuração da esfera jurídica, apesar da dominação hegemônica de 

classe, está relacionada com as concepções éticas vivas e ativas de um povo. Por mais 

sistemático e autônomo que pareça o direito inserido em uma sociedade de classes é em um 

campo de disputa e conflitos, tais lutas são acompanhadas das determinações do capital, 

indissociável, na forma jurídica, da universalização mercantil, contudo, nas margens dessa 

sistemática há possibilidade de mudanças, mesmo que limitadas (SARTORI, 2013, p. 418; p. 

428; p. 432-433). 

 A realidade é que o sistema jurídico não pode corresponder aos anseios populares, salvo 

em hipóteses muito particulares em que as classes trabalhadoras venham a conseguir 

momentaneamente o reconhecimento no campo jurídico, através de pressão. Por este lado, é 

possível afirmar que a expressão das classes populares depende da questões concretas que 

envolve uma luta social contra classes sociais que se beneficiam do caráter desigual do modo 

de produção. Por outro lado, o campo jurídico, necessariamente é um campo limitado por estar 

situado no plano do próprio capital, e sua função é dirimir conflitos, ou seja, a transformação 

da vida cotidiana, necessariamente, comunica-se com mudanças das condições quadro político 

social, não aos termos jurídicos (SARTORI, 2013, p. 433). Neste sentido, nas palavras de 

Sartori (2013, p. 433): “Se há conquistas por parte daqueles que compõem as classes sociais 

exploradas, elas não se deram por causa do direito, mas apesar dele”. 

 A esfera jurídica não pode ser reduzida a um campo neutro de interesses classistas, em 

que os diferentes interesses sociais e as diversas esferas da sociedade possuem expressão, 

quando, ontologicamente o direito é indissociável de determinações da sociabilidade do capital, 

como a alienação. É fato, que o direito é um campo com uma certa autonomia na sociedade, a 

medida em que traz consigo a realidade factual construída, ao mesmo tempo, o modo pelo qual 

essa realidade social vai se operar só é possível através da forma jurídica do capital. Em outras 
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palavras: apesar do direito reconhecer certo modo pelo qual se colocaram as lutas políticas 

sociais, certo modo pelo qual houve tensões entre a esfera política e a social, o direito no 

capitalismo possui uma natureza manipulatória própria, o que implica em uma prioridade 

ontológica do campo econômico (SARTORI, 2013, p. 302; p. 263; p. 273). 

 O fetichismo legalista, da identificação do direito com a norma jurídica é um fruto do 

desenvolvimento histórico da sociedade capitalista e está relacionado ao processo de 

consolidação do direito, e é justamente neste ponto que reside o caráter manipulatório jurídico. 

A concepção tecnicista não se liga a meros equívocos dos juristas, relaciona-se com o processo 

histórico social em que a esfera jurídica se estrutura, tomando como parâmetro uma 

sociabilidade alienada, ou seja a crítica ao tecnicismo implica na crítica à alienação. Assim 

sendo, para uma crítica ontológica do direito é insuficiente criticar o tecnicismo do jurista 

quando não se compreende a gênese desse caráter inerente ao direito (SARTORI, 2013, p.296; 

p. 414; p. 418). 

 O direito não pode ser considerado técnico por partir de uma atividade teleológica, as 

razões da tecnicidade estão relacionadas com seu desenvolvimento atrelado aos rumos do 

capital. A tecnicidade positivista há de garantir que as relações sociais concretas ao serem 

capturadas no complexo jurídico serão de modo idealista, homogeneizante e manipulatório, e 

ainda que a esfera jurídica não seja preponderante no desenvolvimento do ser social, ela é 

absolutamente essencial para a reprodução dessa sociedade. Neste contexto, evidente que o 

pano de fundo de sentenças e das leis será o momento histórico em que os juristas se 

consolidaram como estrato social determinando, falsamente, que a esfera jurídica era autônoma, 

e a expansão dos imperativos do capital foram relacionados com esse processo. Logo, as 

sentenças e leis particulares necessariamente explicitam aspectos da forma do direito, ou seja, 

a subsunção, como todo imperativo jurídico, expressa a imposição da manutenção da 

generalidade do domínio do capital. É justamente a aparência lógica da subsunção do caso 

singular à norma geral que expressaria idealmente a atividade de homens reais aos imperativos 

do capital (SARTORI, p. 398; p. 426; p. 436; p. 444). 

 Isto posto, volta-se ao neoconstitucionalismo que pretendeu superar a concepção 

tradicional positivista do direito para ver nela inserida um ideal de justiça capaz de orientar o 

processo social rumo à emancipação, por via institucional. Para tanto, centralizou o papel da 

ação do julgador singular, através da aproximação do direito e da moral, em uma crítica ao 

tecnicismo do jurista  de modo que o legislativo, que possui mandato popular, seria colocado 

como ator secundário, dando espaço ao judiciário para efetivação dos direitos fundamentais, 

postos aos termos dos princípios. 
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 Ainda em Sartori há de se pautar as considerações necessárias para analisar a doutrina 

neoconstitucionalista de forma crítica, desde o viés ontológico. Primeiramente, só de possuir a 

prática jurídica como parâmetro tal teoria é absolutamente criticável, pois torna os vícios da 

sociabilidade capitalista, como a existência de uma divisão do trabalho alienada e uma estrutura 

hierárquica, não só como ponto de partida, mas como se representasse uma vantagem. Apesar 

do neoconstitucionalismo reconhecer a crise que marca a sociabilidade burguesa, em momento 

nenhum coloca a supressão da mesma como alternativa real, e com uma sociabilidade decadente 

os direitos passam a aparecer contrapondo-se uns aos outros (SARTORI, 2013, p. 465-466). 

 A afirmação da forma jurídica com apelo moral não se coloca contra a homogeneização 

do conteúdo político social. Isso porque o jurista está preso ao fetichismo inerente a 

sociabilidade burguesa, o enfoque da crítica deveria estar não na melhora do jurista, e sim do 

homem anterior a ele, na formação do homem universal. Ademais, os compromissos jurídicos 

precisam ser realizados, ou “os contratos precisam ser cumpridos” (SARTORI, 2013, p. 449), 

o que não acontece tanto por critérios morais e éticos, que transitam pela esfera jurídica, mas 

pelas determinações gerais da forma do direito. Então, a particularização das normas gerais à 

singularidades perpassa por meio da execução dessa generalidade, e isso não implica que é 

impossível a existência de interpretações mais ou menos progressistas, já que isso acontece. 

Todavia, a ocorrência dessas disputas ficam resumidas ao terreno do direito, com tudo o que 

isso implica, ou seja, atravessa a manipulação e as questões sociais aparecem deformadas, 

somente com a roupagem jurídica (SARTORI, 2013, p. 449-450; p. 468; p. 475). 

 A ênfase no ato singular do jurista possui por base a subsunção das práticas sociais 

singulares a imposição do capital, na realidade o neoconstitucionalismo leva o fetichismo do 

direito a um novo patamar, e o caráter técnico jurídico passa a frente, de modo que um vício é 

tomado como virtude. Torna-se bastante claro a suposição de que as instituições democráticas 

burguesas são fontes de pressão que poderiam prejudicar o julgamento do que é justiça. 

Isolando-se o poder legislativo, o fetichismo extremo apresenta-se na concepção de que a esfera 

jurídica seria a melhor forma de lidar com as próprias normas de convivência. Em síntese: o 

neoconstitucionalismo valoriza um caráter republicano do judiciário à margem de manobra de 

manipulação em que a própria manipulação jurídica vai operar (SARTORI, 2013, p. 453; p. 

463). 

 Por conseguinte, através do neoconstitucionalismo, no fenômeno do ativismo jurídico e 

da judicialização da política, não existe nem mesmo a expressão da justiça embasada no 

procedimento popular, ainda que a democracia representativa esteja estruturada em vícios 

basilares. Então, há de se depender do quanto o julgador é instruído, tão somente. O fetichismo 
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do pós positivismo explicita-se não só na observação da realidade pelas lentes jurídicas, mas 

também nos rumos dessa realidade aos termos do profissional do direito (SARTORI, 2013, p. 

464). Sartori (2013, p. 464) assegura sobre a problemática: “Ao invés de escapar das mazelas 

do positivismo, pois, essas últimas são reforçadas. Não se tem, nem se pode ter, qualquer 

relação real e efetiva do direito com a ética de um povo”. Torna-se claro, por conseguinte que 

o neoconstitucionalismo enquadra-se no conceito de ideologia restrita desde a perspectiva 

ontológica.  

 Logo, um questionamento, impõe-se: Qual seria a solução para os problemas do direito 

capitalista? Sartori (2015, p. 259-260) ainda traz algumas considerações. Parece haver uma 

tensão entre os diversos sentidos que podem permear o dever ser do direito, no entanto, dado 

que existe uma prioridade ontológica das relações socioeconômicas sobre as relações jurídicas, 

a ética, que se relaciona com o questionamento “o que fazer?”, desenvolve-se não tanto a ser 

guiada pelo direito e pela moral, mas na medida em que é entendida como conjunto de práticas 

sociais que possui um papel preponderante. Por conseguinte, a solução não se trata tanto de 

desenvolver novos modos de hermeneuticamente relacionar-se com o direito de maneira moral; 

segundo Lukács, na verdade, tratar-se-ia da apresentação reta do real, de modo a desenvolver 

um novo sistema de práticas humanas, que seria possível só com a supressão das relações 

capitalistas. 

 Para Lukács (2013, p. 243) o sonho de justiça enquanto for concebido nos termos do 

direito capitalista, não poderá levar além de uma concepção, em última análise, econômica, de 

igualdade que é determinada de modo socialmente necessário a partir do tempo de trabalho e 

que se concretiza no intercâmbio de mercadorias, tempo de trabalho socialmente necessário que 

deve permanecer como base real, e por essa razão, insuperável no pensamento, de todas as 

concepções jurídicas de igualdade. Então, a justiça emergente deste processo, consta, por sua 

vez, no rol dos conceitos mais ambíguos do desenvolvimento humano. Ela assume a tarefa, 

insolúvel para ela, de harmonizar idealmente ou até institucionalmente a diversidade e 

peculiaridade individual dos homens com o julgamento dos seus atos com base na igualdade 

produzida pela dialética do próprio processo social. 

 

[...] o direito não é, pois, uma solução para as vicissitudes da sociedade civil burguesa; 

antes, ele é parte do problema a ser resolvido. Sua conformação objetiva é inseparável 

da própria estrutura hierárquica do capital, sendo preciso não um direito crítico, mas 

uma crítica ao direito (caso se queira questionar de modo racional e fundamentado o 

capitalismo). Contra os imperativos os imperativos estranhos e contra o domínio de 

especialistas, não nos voltamos a um direito alternativo ou a uma abordagem crítica 

do direito. Antes trata-se da transformação consciente e coletiva da sociedade, de um 

sistema de práticas humanas que se desenvolve na transformação real e efetiva das 



130 

 

relações sociais de produção e na supressão da pré história da sociedade humana, da 

história da luta de classes. (SARTORI, 2014, p. 298) 

 

 

 Portanto, o marxista húngaro (2013, p. 244-245) determina que somente quando todas 

as condições e relações objetivas do trabalho social tiverem sido revolucionadas é que o direito 

burguês, que carrega em sua essência a cisão na personalidade do homem através da 

discrepância entre o conceito de igualdade do direito e desigualdade da individualidade 

humana, não mais existirá. O direito é burguês e instrumento ideológico de dominação, e 

enquanto não existir uma transformação total e completa do modo de produção não existirá 

emancipação humana. Somente a revolução pode trazer o desenvolvimento multifacetado dos 

indivíduos, de maneira que, suas forças produtivas também crescerão assim como as fontes da 

riqueza coletiva, em uma sociedade cuja base da reprodução é de cada um segundo suas 

capacidades, a cada um segundo suas necessidades. Somente neste caso a esfera do direito, 

assim como conhecemos na história até esse momento deixará de existir. 

 



131 

 

CONCLUSÃO 

 

 A presente pesquisa pretendeu investigar se o neoconstitucionalismo, doutrina jurídica 

constitucional, atualmente hegemônica, enquadra-se no conceito restrito de ideologia, desde a 

perspectiva ontológica de Karl Marx e Gyorgy Lukács. Para tanto, partiu-se da concepção que 

ambos os autores possuem afinidade teórica, pois caracterizam o trabalho como problemática 

central do pensamento e determinam a interpretação da realidade enquanto produto de sua 

materialidade histórica.  A partir de tais premissas, a análise pôde se encaminhar para colocar 

luz às contradições, advindas do modo de produção capitalista, do ser do direito e seu papel em 

sua forma contemporânea hegemônica pós positivista.   

 Para que a investigação aqui proposta se realizasse, primeiramente, o esforço se deu em 

evidenciar como o trabalho e a ontologia do ser social se relacionam por meio da práxis, 

determinando o conceito amplo de ideologia, e como a estruturação da sociedade capitalista, 

fundada pela divisão social do trabalho, pela propriedade privada dos meios de produção, pela 

exploração e alienação, acabou por se relacionar com o conceito restrito de ideologia, pela 

inversão material, típica da sociedade burguesa. Neste sentido, há que se detalhar tais 

considerações. Desde a perspectiva ontológica o trabalho relaciona-se com a práxis social, 

dando espaço a uma dupla transformação do ser, ou seja, por um lado o próprio ser humano é 

transformado por seu trabalho, por outro ele atua sobre a natureza exterior e modifica sua 

realidade e sua própria natureza, desenvolvendo as potências nela, de modo que a especificidade 

do mundo dos homens está no trabalho, por ser seu ato fundante, rompendo com os mecanismos 

meramente reprodutivos encontrados na esfera biológica. A categoria trabalho é o próprio 

fundamento da comunidade humana. 

 Lukács vai determinar que o trabalho é um processo teleológico porque possui seu início 

em uma elaboração ideal na mente do ser que efetiva a forma a ser cristalizada no objeto, através 

da atividade. Será dessa maneira que, inicialmente, com o trabalho e com a linguagem o homem 

ganha expressão como força fundante da nova forma do ser em surgimento, ou seja, do ser 

social. Contudo, quando o trabalho se torna social e dependente da cooperação de outras pessoas 

passa a existir uma segunda forma de pôr teleológico, no qual o fim posto é a tentativa de induzir 

outras pessoas ou grupos a realizar pores teleológicos concretos. O conceito amplo de ideologia 

há de se comunicar justamente com o que seria o momento ideal das posições teleológicas 

secundárias. Logo, para Lukács as ideologias são produtos espirituais, através dos quais os 

homens se conscientizam da problemática do real e operacionalizam a práxis social, em meio 
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ao palco dos conflitos sociais. Marx coloca a categoria ideologia no mesmo sentido que Lukács 

no prefácio de “Contribuição à Crítica da Economia Política”, em 1859.  

 Ocorre que um pôr teleológico sempre produz novos pores, até surgirem totalidades 

complexas. A constante produção do trabalho há de resultar na divisão do trabalho, tornando 

visível a dialética do conscientemente intencionado e do espontaneamente provocados dos 

demais indivíduos através do desenvolvimento. Será a trajetória histórica para uma divisão 

social do trabalho, no capitalismo, que resultará na distribuição desigual, tanto 

quantitativamente quanto qualitativamente, do trabalho e de seus produtos, perpassando pela 

propriedade privada e pelos meios de produção.  

 A análise da produção e da troca de mercadorias revelará a existência de dois papéis na 

sociedade capitalista, o daqueles que assumem o papel de capitalista e o daqueles que abrem 

mão da própria força de trabalho. Em tal contexto a extração da mais valia é a forma específica 

que assume a exploração no capitalismo. Assim, o excedente possui a forma de lucro e a 

exploração será advinda do fato da classe trabalhadora produzir um produto líquido que pode 

ser vendido por mais do que recebe como salário. A força criativa do trabalhador se estabelece 

para ele apenas como força do capital, ou seja, como um poder estranho. O estranhamento é o 

resultado da alienação do indivíduo explorado no capitalismo. Trata-se de uma forma 

importante de opressão do ser, e nada mais é do que um fenômeno advindo das relações sociais 

estabelecidas pelo homem, que está fundamentado na esfera da produção material. 

 A sociedade capitalista, para sobreviver e se reproduzir, há de se comunicar intimamente 

com o conceito de ideologia, mas não em seu sentido amplo, e sim no seu sentido restrito, ou 

seja, como a forma de operacionalizar os conflitos sociais para manutenção da ordem de 

dominação posta. Ocorre que tanto para Marx como para Lukács a ideologia relaciona-se com 

formas de consciência, advindas da vida material, através das quais os homens tomam 

consciência dos conflitos sociais e operacionalizam a práxis social. Contudo, as inversões 

materiais resultaram em inversões ideológicas, ou seja no sentido restrito de ideologia, que é a 

categoria tratada na obra “Ideologia Alemã” de Marx e Engels.  

  No capitalismo a ideologia acaba por se converter em poder social de dominação para 

a manutenção da ordem posta, aos termos burgueses. Para que assim aconteça os ideólogos de 

profissão hão de permitir a disseminação das teorias da classe dominante enquanto verdades 

universais incontestáveis. Tanto que Marx e Engels afirmam que a divisão social do trabalho 

só se tornou realmente divisão ao nível capitalista a partir do momento em que surge uma 

divisão entre trabalho material e trabalho espiritual, pois foi neste instante que a consciência foi 

capaz de imaginar ser outra coisa diferente da consciência da práxis existente, ou seja, 
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representar algo sem representar algo real. A categoria ideologia, em seu sentido restrito é um 

fato na sociedade de classes, mas não se deve jamais reduzir a concepção de ideologia tão 

somente a “falsa consciência”, tal análise seria advinda de uma análise gnosiológica. O que 

determina o papel ideológico é sua função na sociedade, por conseguinte, os produtos 

espirituais só serão ideologia se constituírem uma força real no quadro social para combater 

conflitos, independente se forem revolucionários ou reacionários.  

 Retomados tais pressupostos elementares para a estruturação da crítica que se pretendeu 

traçar, há de se prosseguir narrando as conclusões alcançadas pelo presente estudo no que se 

refere, especificamente, a análise do direito capitalista, sob a perspectiva ontológica. O direito 

sob a ótica materialista precisará ser determinado como pôr teleológico secundário, relacionado 

com a via institucional, que visa a mediação dos conflitos, através de uma homogeneização do 

conteúdo social da práxis social, ocultando a natureza dos conflitos. Para Lukács a dominação 

trata de fenômeno complexo, que não pode ser total, devendo perpassar pela reprodução do 

complexo social.  

Nesta lógica, algumas questões precisam ser retomadas. Primeiramente, há que se 

considerar que as sociedades de classes complexas estão diferenciadas em várias classes com 

interesses diferentes, então para poder dominar em condições otimizadas, é preciso considerar 

as circunstâncias e, na instituição da lei, firmar os mais diferentes tipos de compromissos. O 

interesse de classe nas classes singulares seria, desde uma perspectiva histórica, relativamente 

unitário, mas em suas realizações imediatas apresentam possibilidades divergentes e, ainda, 

avaliações divergentes por parte dos indivíduos envolvidos, motivo pelo qual, muitas vezes, a 

reação à legislação e à jurisdição não será unitária, nem em uma mesma classe. O interesse total 

de uma classe não consiste simplesmente na sumarização dos interesses singulares dos seus 

membros, dos estratos e grupos abrangidos por ela.  

 Quanto mais evoluída for uma sociedade, quanto mais predominantes se tornam em seu 

interior as categorias sociais, tanto maior a autonomia que a área do direito como um todo 

adquire na interação dos diversos complexos sociais. Todavia, a dominação permanece e 

coloca-se em manipular contradições, de maneira que disso surja não só um sistema jurídico 

unitário, mas um sistema capaz de regular na prática o acontecer social contraditório. A 

universalidade da forma jurídica no capitalismo é um reflexo da universalização do capital, 

sendo que a abrangência de direitos se relaciona como algo inseparável da expansão da 

circulação de mercadorias.  

 O direito está relacionado com a violência e com o consenso. Isso ocorre já que, apesar 

de ser um fato a existência do reconhecimento da práxis social pelo campo jurídico, e isso 
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resultar em avanços, possíveis dentro das limitações estruturais do domínio do capital, esse 

reconhecer jamais poderá tratar de maneira definitiva dos problemas estruturais das sociedades 

contemporâneas. Marx e Engels sobre o reconhecimento dos direitos humanos pelo Estado 

moderno já asseguraram que este possui como base natural a sociedade burguesa, quer dizer, o 

homem independente, entrelaçado com o homem apenas pelo vínculo do interesse privado e da 

necessidade natural inconsciente, o escravo do trabalho lucrativo e da necessidade egoísta, tanto 

da própria como da alheia. Ou seja, os direitos fundamentais não rompem com o homem egoísta 

que estrutura a sociedade de classes. Nesta lógica, vale a afirmação de Sartori (2015, p. 254) 

“O direito poderia trazer consigo o fruto de lutas sociais. Porém, e isso é essencial, isto não se 

daria tanto graças à ele, mas, até certo ponto, apesar dele.”.  

A esfera jurídica não pode ser reduzida a um campo neutro em que os diferentes 

interesses sociais e as diversas esferas da sociedade possuem expressão, quando 

ontologicamente o direito é indissociável de determinações da sociabilidade do capital, como a 

alienação. Desta maneira, o direito tem seu próprio caráter manipulatório, que está intimamente 

relacionado com o positivismo jurídico e a sistematização do direito. O fetichismo legalista da 

identificação do direito com a norma jurídica é um fruto do desenvolvimento histórico da 

sociedade capitalista. A concepção tecnicista não se liga a meros erros dos juristas. Na verdade, 

relaciona-se com o processo histórico social em que a esfera jurídica se estrutura, tomando 

como parâmetro uma sociabilidade alienada, ou seja a crítica ao tecnicismo implica na crítica à 

alienação.  

 O positivismo jurídico há de se colocar como fundamental para a forma específica do 

direito no capitalismo, primeiramente em termos teóricos, a fim de tratar o direito como área 

fixa, coesa, definida univocamente em termos lógicos, mas também em termos práticos, 

enquanto objeto de pura manipulação. A teoria positivista possibilita a realização de um 

complexo jurídico coeso, que pode ser manejado tão somente pela lógica jurídica, fechada em 

si mesma. Todavia, a função das ponderações teóricas elaboradas para a práxis do direito e nela 

aplicadas não é a de demonstrar a ausência da contradição no direito, mas antes eliminar em 

termos práticos todas as contradições que possam emergir na práxis, e isso ocorrerá na forma 

de interpretação do direito positivo. Tais questões se relacionam, como já foi dito, com uma 

técnica de manipulação própria de articulação do fenômeno jurídico capitalista, e esse 

complexo só é capaz de se reproduzir se a sociedade renovar constantemente a produção de 

especialistas para que assim aconteça.  

Os agentes especializados que constituem o complexo social particular do direito, 

embora se pretendam autônomos de influências dos outros complexos sociais, não são. Os 
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indivíduos ao longo de suas vidas estão em contato com múltiplas formas de complexos sociais, 

então para apreender o ser social é preciso restituir à política, ao direito, à moralidade, a ética o 

lugar que lhes é devido, sem esquecer a impossibilidade real de autonomização de cada 

complexo social particular.  

Como já foi mencionado, a forma jurídica pretende elaborar uma normalização 

generalizada com vistas à resolução dos conflitos, advindos da base material da sociedade, 

apresentando-se sob a forma dos interesses universais da sociedade. Tal forma de compreensão 

social do direito determina que este se enquadre no conceito de ideologia, em sentido restrito, 

pela sua função social de conscientização e operacionalização dos conflitos sociais. O caráter 

ideológico da dominação jurídica capitalista está em ordenar a vida produtiva, assegurando a 

acumulação excedente. Isto posto, há que se traçar as ponderações trazidas no presente trabalho 

para compreender como o neoconstitucionalismo, doutrina jurídica advinda do 

constitucionalismo do pós segunda guerra, cujo marco filosófico é o pós positivismo, coloca-

se como ideologia.  

O que se colocou em questão é se, como e em que medida tal doutrina jurídica alcança 

romper com os pressupostos que tornam atual a análise de cunho materialista, que identifica no 

direito um instrumento de reprodução das relações sociais de dominação no contexto das 

sociedades capitalistas. O neoconstitucionalismo trata da concepção hegemônica atual da forma 

jurídica constitucional, que se pretende capaz de orientar o processo social rumo à emancipação, 

por via institucional. Segundo seus teóricos haveria uma aproximação entre o novo 

constitucionalismo e uma expansão democrática, já que o judiciário teria a função de resguardar 

o processo democrático e efetivar os valores constitucionais, desde uma nova perspectiva entre 

direito e moral, sob uma nova metodologia de aplicação do direito que visa complementar e 

atualizar a função do legislativo.  

 O neoconstitucionalismo estaria embasado nos direitos fundamentais enquanto valores 

éticos políticos, que garantiriam que o direito tivesse conexão com a moral, mas também que a 

teoria do direito fosse dotada de capacidade explicativa para fornecer critérios de solução para 

os casos difíceis, garantindo uma nova teoria de argumentação. Neste contexto, os princípios 

surgem como a síntese dos valores políticos do ordenamento jurídico, espalhando os postulados 

sociais básicos e seus fins. Assim, serviriam de guias para o intérprete cuja atuação deve se 

pautar pela identificação do princípio maior que rege o tema apreciado, descendo do mais 

genérico ao mais específico, até finalmente chegar à regra concreta que vai reger a espécie. A 

ponderação surge enquanto método de aplicação desses princípios, visando resolver conflitos 

entre estes, e seu objetivo consistiria, basicamente, no confronto entre esses princípios para que 
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seja estabelecido qual deles deve exercer parâmetro de legitimidade constitucional de uma lei 

submetida ao controle constitucional. 

 O marco teórico do neoconstitucionalismo envolveria três pilares, quais sejam: a força 

normativa da constituição, a expansão da jurisdição constitucional e a elaboração de diferentes 

categorias de uma nova hermenêutica jurídica. O papel dos tribunais constitucionais seria 

essencial, pois estes seriam responsáveis por garantir a estabilidade institucional. Os problemas 

da justiça e da legitimidade, que permeiam a teoria constitucional historicamente, seriam 

resolvidos. O direito discordante da moral não seria mais considerado direito válido, porque ao 

se contrastar com a constituição deveria ser anulado pelas cortes constitucionais. Em síntese: 

segundo os defensores do neoconstitucionalismo a superação histórica do jusnaturalismo e a 

falência política do positivismo teriam dado abertura para o surgimento de uma doutrina que 

pretendia ir além da legalidade estrita, o pós positivismo, em uma busca de tentar empreender 

essa leitura moral do direito, através de um novo modelo de interpretação jurídica. O segredo 

para a maior democratização social estaria, por conseguinte na figura imparcial do julgador, 

que deveria atualizar a noção de justiça, segundo suas concepções singulares.  

 A discricionariedade, que poderia surgir advinda do fenômeno, típico da prática 

neoconstitucionalista, do ativismo jurídico e da judicialização da política, não seria um 

problema, já que o julgador seria neutro e a representatividade democrática estaria assegurada 

por uma noção mais ampla do que aquela trazida pelo mero procedimento de escolha popular, 

do constitucionalismo do século XIX. Contudo, opositores ao pós positivismo asseguram que, 

atualmente há a supremacia dos tribunais constitucionais imposta sobre os demais poderes. Sob 

tal ponto de vista a prática teria demonstrado que essas cortes, muitas vezes, preocupam-se em 

garantir, tão somente, a própria história jurisprudencial. Na verdade, trata-se de uma prática 

jurídica cotidiana cercada de discricionariedade nas diferentes instâncias do poder judicial. Tal 

problemática estaria relacionada com o fenômeno do ativismo jurídico e da judicialização da 

política. Os críticos ao neoconstitucionalismo afirmam, ainda que tal doutrina constitucional 

não se mostra inovadora como pretende, já que as quebras de paradigmas que anuncia não se 

efetivam, desde o que se refere ao positivismo jurídico, até as transformações de ordem 

constitucional e as soluções dadas à problemática concernente a hermenêutica jurídica. Então, 

retomados tais apontamentos, é possível partir para a análise, de cunho materialista, e de fato, 

conclusiva, no que se refere a determinar o modo pelo qual o neoconstitucionalismo se coloca 

como ideologia, desde a perspectiva materialista. 

 Primeiramente, o neoconstitucionalismo não rompe com o modo de produção 

capitalista, a sociedade continua estruturada na exploração capitalista do trabalho, na 
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apropriação do mais valor e na alienação. Evidente que a teoria em questão não se propõe a 

romper, e nem poderia, com a teoria política econômica burguesa, que embasa uma democracia 

representativa que mantém a desigualdade de classes intocada, assim como um modelo teórico 

constitucionalista historicamente cercado de inconsistências e contradições, resultando em 

contínuas reafirmações totalitárias do poder do capital. Consecute, na verdade, na camuflagem 

das contradições, através de um discurso supostamente crítico, para dar vida à um modelo 

falido. 

 Ademais, como foi visto o positivismo jurídico é essencial para a forma ideológica do 

direito capitalista, e o neoconstitucionalismo afirma ter superado tal modelo filosófico, pois 

este estaria ligado a uma pretensão de pureza científica ao afastar questões morais do fenômeno 

jurídico. Evidente que o positivismo jurídico é passível de críticas, mas a desaprovação 

neoconstitucionalista ao modelo não parece estar baseada em fundamentos estruturais. 

Primeiro, porque o pós positivismo não rompe com os pressupostos tradicionais da teoria do 

direito positivista, evidentemente, a razão é que estes são reflexos do capitalismo. Além do que 

a solução pós positivista ao problema da justiça no direito, associando a moral como resposta 

óbvia à base estruturante da emancipação do homem parece não ser adequada. Aos termos do 

materialismo histórico dialético a moral não é capaz de trazer qualquer perspectiva real de 

mudança no capitalismo, podendo ser considerada, inclusive aquela que camufla os 

antagonismos classistas. 

 O neoconstitucionalismo valoriza um caráter republicano do judiciário à margem de 

manobra de manipulação em que a própria manipulação jurídica vai operar. No fenômeno do 

ativismo jurídico e da judicialização da política, não existe nem mesmo a expressão da justiça 

embasada no procedimento popular, ainda que a democracia representativa esteja estruturada 

em vícios basilares. Então, há de se depender do quanto o julgador é instruído. O fetichismo do 

pós positivismo explicita-se não só na observação da realidade pelas lentes jurídicas, mas 

também nos rumos dessa realidade aos termos do profissional do direito. Isto posto, é possível 

afirmar que apesar da tentativa de superação do positivismo, o que o neoconstitucionalismo 

conseguiu foi reforçar o caráter de fetichização do direito. 

   O neonconstitucionalismo expressa nada mais do que a vontade de viver dessa 

sociedade capitalista enquanto totalidade, sendo possível afirmar a existência de um 

aprimoramento ideológico pela apropriação do discurso, supostamente critico, e também no 

conduzir dos conflitos sociais advindos da base material. Assim sendo, assegura-se que tal 

doutrina constitucional, hodiernamente hegemônica, afirma-se ao omitir a pretensão de 

limitação do exercício do poder político. Neste sentido, como já foi posto, é fato que há alguma 
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efetividade do sistema das práticas sociais frente o reconhecimento destas no campo jurídico. 

Todavia, no neoconstitucionalismo os conflitos sociais são conduzidos de uma maneira 

específica, no âmbito do judiciário, e os termos da práxis social se darão sob a ótica das decisões 

singulares de juízes, perpassando, portanto pela hermenêutica jurídica. Esta é um ato 

necessariamente vinculado, e como Lukács determinou o problema da aplicação da lei ao caso 

concreto, junto com as discrepâncias específicas que daí surgem, adquire uma figura especial 

no capitalismo, porque se pretende que um pôr teleológico (a lei) fomente outro pôr teleológico 

(sua aplicação), o que leva a dialética contida no conflito de interesse de classes.  

 Finalmente, é possível afirmar que o neoconstitucionalismo, por não romper com as 

bases estruturantes que possibilitam a forma do direito burguês, representando um modo de 

reviver a prática constitucional capitalista utilizada como solução para problemas que 

acompanham o direito desde sua estruturação com base na constituição, é ideologia de 

dominação no capitalismo. Somente quando todas as condições e relações do trabalho aos 

moldes da exploração capitalista tiverem sido revolucionadas é que o direito burguês, que 

carrega em sua essência a cisão na personalidade do homem através da discrepância entre o 

conceito de igualdade do direito e desigualdade da individualidade humana, não mais existirá. 

O direito é burguês e instrumento ideológico de dominação, e enquanto não existir uma 

transformação total e completa do modo de produção não existirá emancipação humana. Por 

isto, firma-se que a solução para os problemas jurídicos contemporâneos não se relaciona com 

desenvolver novas soluções hermenêuticas para o direito. Na verdade, tratar-se-ia, primeiro da 

apresentação das contradições da realidade, evidente que a transformação do modo de produção 

capitalista seria a única solução verdadeiramente efetiva para os problemas das sociedades 

hodiernas, contudo, a crítica objetiva, desde a ótica do materialismo histórico dialético, é um 

pequeno e humilde direcionamento à uma perspectiva revolucionária da realidade.
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