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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. 
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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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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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