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“Desconfiai do mais trivial, 

na aparência singelo. 

E examinai, sobretudo, o que parece habitual. 

Suplicamos expressamente: 

não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, 

pois em tempo de desordem sangrenta,  

de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, 

de humanidade desumanizada, 

nada deve parecer natural, 

nada deve parecer impossível de mudar”. 

 

- Bertolt Brecht       
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 1 

INTRODUÇÃO  

 

 Este estudo pretende apresentar uma contribuição materialista histórico-dialética à 

crítica da tecnologia dos direitos sociais. Para tanto, considero útil desenvolver nesta 

introdução algumas aproximações tendentes a posicionar o leitor em relação ao tema do 

trabalho, sem a pretensão de esgotar as ricas discussões que cercam as ideias de tecnologia 

e de direitos sociais, que serão, evidentemente, objeto de desenvolvimento ao longo do 

texto. Adianto algumas ideias unicamente para que a introdução forneça um panorama dos 

assuntos que serão tratados. 

 Os direitos sociais são aqueles que a teoria do direito comumente denomina direitos 

de “segunda geração”
1, por vezes também inseridos em uma categoria mais ampla de 

direitos “econômicos, sociais e culturais”. No atual ordenamento jurídico brasileiro, são 

direitos sociais aqueles constantes dos artigos 6º a 11 da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 e todos os seus consectários espalhados pelo restante do texto, 

mormente no capítulo que aborda a ordem social – artigo 193 e seguintes. 

 Tais direitos originaram-se num contexto histórico em que o mundo buscava ainda 

encontrar a melhor maneira de lidar com as consequências do liberalismo econômico 

exacerbado, que culminaram na primeira guerra mundial em 1914 e, anos mais tarde, na 

grande depressão de 1929. O enfrentamento de tal desafio contrapôs as ideias 

revolucionárias comunistas e as ideias reformistas da social-democracia. Tal oposição, que 

no campo teórico tomou inicialmente a forma de uma divisão interna de um mesmo corpo 

de ideias2, caminhou no campo político para um conflito mordaz. A própria constituição de 

Weimar, que, ao lado da constituição mexicana de 1917, é apontada como um dos 

primeiros documentos legislativos a positivar os direitos sociais, foi precedida por levantes 

                                                 
1 Essa classificação em gerações foi repelida até mesmo no âmbito das contribuições mais avançadas à teoria 
dos direitos humanos e, por isso, não está sendo referendada, mas utilizada apenas nesse momento 
introdutório por sua utilidade para a identificação do objeto, dada a grande penetração da expressão nos meios 
acadêmicos. Para maiores detalhes sobre os motivos de sua rejeição, cf. CORREIA, Marcus Orione 
Gonçalves. Os direitos sociais enquanto direitos fundamentais. In: ______; CORREIA, Érica Paula Barcha 
(coord.). Direito previdenciário e Constituição: homenagem a Wladimir Novaes Martinez. São Paulo: 
LTr, 2004, pp. 25-28. Voltarei ao tema com mais profundidade no terceiro capítulo. 
2 Penso na polêmica entre pensadores que se reivindicavam legatários da tradição marxista, mormente 
Bernstein e Rosa Luxemburgo, a qual culminou na obra LUXEMBURGO, Rosa. Reforma ou revolução?. 
São Paulo: Expressão Popular, 2005. A polêmica permanece viva até hoje e está diretamente relacionada ao 
eixo central da tese. 
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populares de caráter comunista, liderados por Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, 

ocorridos entre 1918 e 1919. Este movimento foi sufocado justamente pelos social-

democratas, que terminaram proclamando a república em 1919, em um processo que 

envolveu a prisão e o assassinato dos líderes comunistas e somente se encerrou 

definitivamente em 19233. 

 O assim chamado “pacto social”4 surgido após a repressão de tais insurreições, mais 

tarde espalhado por toda a Europa, consubstanciou-se na constituição de Weimar e foi 

marcado pelo extremo desconforto com que nele se inseriram tanto a classe operária, 

insatisfeita com a insuficiência das posições alcançadas em face de suas amplas e profundas 

reivindicações, quanto a classe burguesa, que se viu obrigada a ceder posição para evitar 

que o liberalismo absoluto, que sempre lhe pareceu desejável, levasse todo o sistema ao 

colapso. Tal “pacto” somente pôde ser sustentado, apesar de tamanho desconforto, com a 

presença do Estado, espécie de mediador entre capital e trabalho5, que assegurava a 

manutenção pacífica do regime. Destaco, a esse respeito, que a insatisfação com o Estado 

não é exatamente inédita ou surpreendente em si, mas traz à baila a situação insólita de que, 

ao menos no plano do discurso, o Estado tal como se encontrava havia sido constituído 

pelos social-democratas, autointitulados representantes da classe trabalhadora. 

                                                 
3 Colaciono um breve excerto de obra magnífica dedicada ao tema e que ilustra o relacionamento entre as 
frações da esquerda no movimento revolucionário alemão imediatamente anterior à constituição de Weimar: 
“Esse período mostra em filigrana de que modo as divergências teóricas e práticas no campo da esquerda 
alemã – que culminaram no assassinato dos dois líderes da extrema esquerda, Rosa Luxemburg e Karl 
Liebknecht, no dia 15 de janeiro de 1919 – deram origem a uma guerra civil perversa, que abriria um abismo 
insuperável entre socialistas ‘moderados’ e ‘radicais’, levando ao fortalecimento e à vitória da 
contrarrevolução nazista”. LOUREIRO, Isabel. A revolução alemã. São Paulo: UNESP, 2005, p. 20. 
4 Consigno a expressão entre aspas para deixar claro que se trata de uma metáfora, afastando qualquer 
possível interpretação voluntarista das relações entre as classes. 
5 Uma metáfora brilhante de tal pacto e, principalmente, do aludido desconforto a ele inerente, encontra-se no 
filme Metrópolis, o último grande representante do movimento artístico expressionista alemão, dirigido por 
Fritz Lang em 1926. Duas passagens são particularmente marcantes. Na primeira delas, durante um discurso 
de uma líder operária aos seus seguidores, é recriada a lenda da Torre de Babel. Segundo a personagem, o 
problema da Torre de Babel não era a divergência de idioma entre os habitantes, como consta da conhecida 
passagem bíblica, mas a diferença das ideias acerca do destino da torre que eram defendidas pelos 
trabalhadores que a construíram e pelos seus proprietários, que determinaram a construção, de modo que, 
ainda que falassem o mesmo idioma, as duas partes não conseguiam se entender. O segundo momento é a 
cena final do filme, em que, após diversos conflitos, o líder operário e o capitalista dirigem-se para um 
cumprimento que selaria a paz, mas vacilam e recuam. Entra em cena, então, o filho do capitalista, 
representando, metaforicamente, o Estado, e aproxima as duas partes, levando-as ao acordo. Logo após tal 
imagem, a película é encerrada com a frase: “O mediador entre a cabeça e as mãos deve ser o coração”, a 
mesma que já havia sido referida por ocasião da recriação da lenda da Torre de Babel. 
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 A consequência imediata desse processo é a de que os direitos sociais constituem 

uma categoria que, em um primeiro olhar, não seria confortavelmente comportada pela 

lógica estritamente liberal e pelo modelo jurídico que a acompanhou até o final do século 

XIX.  

 Depois de seu surgimento, de maneira pontual e esparsa, a partir da segunda metade 

do século XIX, e de sua constitucionalização sistemática, ocorrida quase que 

simultaneamente, em 1917, no México, e em 1919, na Alemanha, os direitos sociais, entre 

duas e três décadas mais tarde, passaram a integrar as diversas declarações de direitos 

promulgadas mundo afora, notadamente depois do fim da segunda guerra mundial e muito 

em função dos horrores que ela trouxe ao mundo. Com isso, de forma praticamente 

automática, os direitos sociais foram incluídos no âmbito dos direitos humanos, surgidos no 

final do século XVIII, como é de conhecimento comum, em um contexto de defesa do 

indivíduo contra o poder do Estado, isto é, traduzindo a essência do liberalismo da 

sociedade de então. 

 A tentativa de transformação desses novos direitos em um apêndice, ou em uma 

“nova geração”, dos direitos humanos individuais, de base liberal e universal, resultou nas 

disputas teóricas e metodológicas que até hoje se perpetuam acerca dos direitos sociais. Em 

uma expressão sintética, nas disputas que cercam a tecnologia dos direitos sociais. E isso 

me leva à outra parte do tema do trabalho. 

 Entendo por tecnologia exatamente o conteúdo de seu sentido etimológico: a ciência 

– ou o estudo – da técnica. E essa compreensão exige o tratamento prévio acerca das ideias 

de ciência e de técnica, bem como do conceito que as une: o método. 

 A noção de método é bastante difundida. Qualquer pessoa há de ter uma intuição 

sobre seu significado, e diferentes campos do conhecimento utilizam-se da mesma palavra 

com sentidos variados. Sintomaticamente, os bons dicionários da língua portuguesa 

registram muitas acepções para o vocábulo6. É curioso notar, entretanto, que o termo 

método pertence àquela categoria de signos linguísticos para os quais é possível encontrar 

                                                 
6 Apenas para exemplificar, o Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa Caldas Aulete (CALDAS 
AULETE, Francisco Júlio de. Dicionário contemporâneo da Língua Portuguesa Calda Aulete. Vol. III. 
Rio de Janeiro: Delta, 1964, p. 2600-2601) registra quatro acepções genéricas e outras treze vinculadas a 
campos específicos do conhecimento. Com essa citação, cumprido o objetivo de ilustrar a plurivocidade do 
termo método, encerro definitivamente minhas incursões aos dicionários. Ainda que tenha utilizado um 
dicionário erudito, de maior aceitação, conheço a aversão da academia a tal espécie de obra e não pretendo 
correr o risco de permitir a deslegitimação de meu trabalho ainda em seus primeiros parágrafos. 
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um ponto comum entre todas as acepções que se lhe atribuem. Tais palavras são 

adjetivadas, por isso, de plurívocas, diferindo de outra classe de palavras, denominadas 

equívocas, para as quais os diversos sentidos atribuídos não guardam relação alguma, como 

ocorre, por exemplo, com os termos manga e cabo. O ponto comum entre as diversas 

acepções atribuídas à expressão método está ligado à sua origem etimológica, proveniente 

da palavra grega methodos, que pode ser traduzida por caminho para chegar a um fim. 

 Linguisticamente, portanto, o método, independentemente de qual acepção se lhe 

atribua, ocupará sempre a posição de meio numa relação meio-fim. A diversidade das 

finalidades perseguidas determinará a diversidade das aplicações do método. Em uma 

aproximação bastante grosseira, apenas neste âmbito introdutório, é possível afirmar que se 

a finalidade da aplicação do método for alcançar o conhecimento7, estarei diante da ciência; 

se, ao contrário, a finalidade for a solução de um problema específico da vida material ou 

social do homem, terei uma técnica. Tanto as ciências quanto as técnicas valem-se de 

métodos peculiares para alcançar suas respectivas finalidades. 

 Com base em tal aproximação, é razoavelmente simples entender que, por exemplo, 

a física, enquanto aplicação de um método – o newtoniano ou o einsteiniano, 

principalmente – para a obtenção de conhecimento acerca do mundo fenomênico que nos 

cerca, é uma ciência. De outro modo, utilizando-se inclusive do conhecimento obtido 

acerca do mundo por meio da física, foi desenvolvido um conjunto de procedimentos que 

permite ao homem construir edificações sólidas para lhe servirem de abrigo. Eis aí a técnica 

conhecida hoje por engenharia civil8. 

                                                 
7 Durante a elaboração deste trabalho, a palavra conhecimento foi aqui adjetivada de algumas formas diversas. 
Duas delas permaneceram mais tempo nos rascunhos: verdadeiro e objetivo. São, em minha avaliação, 
aquelas que estão mais intimamente ligadas à ideia leiga do que se entende por ciência. A despeito disso, no 
contexto de um trabalho de epistemologia, seu emprego é altamente problemático. Como veremos nas páginas 
seguintes, Hegel (cf. HEGEL, George W. F. Fenomenologia do Espírito. 2ª ed. Petrópolis: Vozes, 1992, p. 
22), por si e por seus leitores, questionou a ideia de verdade e objetividade científica. Diante de tal 
constatação, optei por eliminar qualquer adjetivação e inserir esta nota explicativa.  
8 Inseri tal aproximação, qualificando-a, inclusive, de grosseira, porque baseada em minhas impressões 
pessoais, por ocasião da redação da introdução, ainda na fase de elaboração do projeto de pesquisa acadêmica. 
Durante a pesquisa, notei que a elaboração em questão não somente não era grosseira como, em certo sentido, 
cientificamente exata: “A prática teórica produz conhecimentos, que, em seguida, podem figurar como meios 
a serviço dos objetivos de uma prática técnica. Toda prática técnica se define por seus objetivos: os efeitos 
determinados a produzir em tal objeto, em tal situação. Os meios dependem dos objetivos. Toda prática 
técnica utiliza entre esses meios conhecimentos que intervêm como processos: quer conhecimentos tirados de 
fora, das ciências existentes; quer ‘conhecimentos’ que a própria prática técnica produz, para atingir o seu 
fim” (destaques do original). ALTHUSSER, Louis. A favor de Marx. 2ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1979, p. 
148. 
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 Tratando, porém, das relações sociais humanas, fazer a separação entre ciência e 

técnica é uma tarefa muito mais complexa do que seria se envolvesse apenas fenômenos do 

mundo natural9. Particularmente no que tange ao direito, não há uma convicção firme a 

respeito do quanto há de ciência e de técnica no fenômeno jurídico, o que interfere 

diretamente no surgimento de discussões, muitas vezes pouco claras, acerca de qual seria o 

método do direito. 

 Grande parte de tal controvérsia deve-se ao que considero uma forma de 

“presunção” dos estudiosos do direito, que tomam como inquestionável o fato de que o 

direito é uma ciência, sem sequer meditar sobre o significado de tal pressuposição10. Um 

bom exemplo de tal “presunção” pode ser colhido no excerto que transcreverei a seguir. Em 

uma obra de metodologia da ciência do direito, o autor inicia a introdução tratando da 

peculiaridade do direito, no qual sempre há mais de uma corrente ou opinião a respeito de 

cada questão. Segue, então, o seguinte trecho: 

 

Se o estudo do direito conduzisse a uma única resposta válida 
(científica) para cada problema apresentado, uma resposta 
universalmente válida, a tarefa de separar a opinião vulgar da 
científica seria facilitada. Identificada a resposta científica, 
todas as demais pretensas respostas ao problema seriam a-
científicas. Se, porém, verificamos que isso não tem ocorrido 
de fato no mundo do estudo jurídico, se há uma pluralidade 
de respostas válidas, como demarcar o território da opinião 
científica da opinião vulgar? Se toda resposta for válida 
nenhum espaço existirá entre o científico e o senso comum. 
Nesse caso, o estudo sistemático do direito nada teria a 

                                                 
9 Não ignoro a existência de opiniões no sentido de que tal separação não é fácil nem mesmo no âmbito do 
mundo natural ou físico. Para ficar em apenas um exemplo, confira-se a seguinte passagem, em que Paul 
Feyerabend expressa seu juízo sobre os avanços da mecânica quântica, no momento em que as pesquisas 
físicas passam a interferir na realidade: “A criação de uma coisa e a criação mais a compreensão plena de 
uma ideia correta da coisa são com muita frequência partes de um e o mesmo processo indivisível e não 
podem ser separadas sem interromper esse processo” (destaques no original). FEYERABEND, Paul. Contra 
o método. São Paulo: UNESP, 2007, p. 12. Seja como for, ao menos no atual estágio do desenvolvimento 
científico, sempre será mais complexo o desempenho de tal tarefa no âmbito social. 
10 Mais uma vez, o que me parecia uma mera impressão quando da elaboração da introdução encontrou ecos 
científicos durante a pesquisa: “Que dizer, então, da espontaneidade dessas disciplinas de vanguarda 
triunfantes, consagradas a interesses pragmáticos precisos; que não são rigorosamente ciências, mas 
pretendem sê-lo porque empregam métodos ‘científicos’ (definidos, no entanto, independentemente da 

especificidade do seu objeto presumido); que pensam ter, como toda verdadeira ciência, um objeto, quando 
só dizem respeito a uma certa realidade dada, que, além do mais, numerosas ciências concorrentes debatem 
e disputam: um certo domínio de fenômenos não constituídos em fatos científicos e, por conseguinte, que não 
estão unificados; disciplinas que não podem, em sua forma atual, constituir verdadeiras práticas teóricas, 
pois, na maioria das vezes, não têm mais do que a unidade das práticas técnicas” (destaques do original). 
ALTHUSSER, Louis. A favor de Marx. 2ªed. Rio de Janeiro: Zahar, 1979, p. 148. 
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oferecer, o leigo teria tanta autoridade quanto o estudioso 
para fazer afirmações sobre o direito. Em última instância, 
nem mesmo a lei seria necessária, se pudéssemos interpretá-
la de qualquer maneira.11 

 

 Está evidente a completa confusão dos conceitos. Aparentemente, o autor trata da 

própria operação prática do direito, isto é, da técnica jurídica, por tratar das diferenças 

interpretativas sobre os mais diversos problemas do direito. De outro lado, alude a respostas 

científicas válidas. Fica impossível determinar se trata de ciência ou de técnica. A despeito 

disso, o autor ignora o aspecto técnico e propõe-se a falar de ciência do direito, 

pressupondo que o direito, em si, é uma ciência. 

 Diante de tal quadro, independentemente do mérito de ser ou não o direito uma 

ciência, é necessária uma reflexão acerca da frase “o direito é uma ciência”. 

 Ciência é uma palavra originada do latim, com o significado de conhecimento. 

Aliás, ainda hoje, no idioma português, o vocábulo ciência é utilizado com tal acepção, 

como em “ter ciência de algo”. Do ponto de vista filosófico, uma noção geralmente aceita 

pela epistemologia tradicional, suficiente para esta primeira aproximação, define ciência 

como “conjunto de enunciados que visa transmitir, de modo altamente adequado, 

informações verdadeiras sobre o que existe, existiu ou existirá”
12.  

 Muitas vezes por questões de tradição, a nomenclatura das ciências não segue uma 

lógica unitária. Para ficar em poucos exemplos, a física, como ciência que estuda o mundo 

fenomênico, possui um nome particular, diferentemente do que ocorre com a sociologia e a 

psicologia, cujos nomes nada mais são do que a tradução grega para as expressões “ciência 

da sociedade” e “ciência da mente”, respectivamente. Ordinariamente, ainda que existam 

grandes divergências de método dentro de cada ciência, o fato de o método ser um meio e 

não dar ensejo por si só ao desenvolvimento autônomo de uma nova ciência faz com que 

ele não influa na nomenclatura das ciências, a não ser como adjetivação meramente 

acidental, como quando se diz “física newtoniana”, ou “psicologia junguiana”. Ainda pelo 

mesmo motivo, é o objeto que caracteriza a ciência, e não o método. Assim, embora o 

método de Newton e o de Einstein sejam diferentes, ambos não deixam de ser físicos, por 

                                                 
11 AGUILLAR, Fernando Herren. Metodologia da ciência do direito. 3ª ed. São Paulo: Max Limonad, 2003, 
p. 11-12. 
12 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. A ciência do direito. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 10. 
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dedicarem-se ao estudo dos mesmos fenômenos. Da mesma forma, Max Weber e Émile 

Durkheim, que divergem no que tange ao método, são, ambos, sociólogos. 

 Ao se afirmar, portanto, que o direito é uma ciência, instala-se uma terrível 

confusão. Se o direito for uma ciência da mesma forma que a física o é, ou seja, como um 

nome adotado para o estudo de um determinado objeto por meio de um método, é 

necessário definir qual é o objeto do direito. Seria eu obrigado a admitir, nessa hipótese, 

que o direito é uma forma especial de abordagem de algum objeto, possivelmente o 

comportamento social humano, o que, sabe-se, não se sustenta, já que o fenômeno jurídico 

não tem por objetivo conhecer qualquer objeto, mas ordenar condutas. 

 Assim, parece ser mais razoável uma segunda hipótese, segundo a qual, ao se falar 

em direito como ciência, o que se quer aludir é à “ciência do direito”, ou seja, a uma ciência 

que tem por objeto o fenômeno jurídico. Nesse caso, entretanto, haveria, ainda assim, a 

necessidade de definir um método de abordagem de tal realidade, já que, como dito, uma 

ciência é definida por seu objeto, inexistindo um método unitário para cada ciência. 

Sustentar o contrário redundaria numa reincidência do equívoco discutido no parágrafo 

anterior. 

 Dessa forma, não haveria o método da ciência do direito, peculiar e diverso de todas 

as outras ciências, mas um objeto, o direito, que pode ser estudado por uma multiplicidade 

de métodos, sendo que quaisquer de tais estudos hão de ser considerados como 

manifestações de ciência do direito. Além disso, não haveria, nessa hipótese, um método 

jurídico de conhecer a realidade, já que o direito não conhece, apenas ordena. O que não 

deixa de existir é uma prática jurídica a ser abordada por um método. Perceba-se que a 

própria definição do direito como objeto científico já estará indissoluvelmente impregnada 

pela escolha do método. A eleição do direito como objeto científico autônomo somente é 

possível no quadrante de uma ciência social positivista, que tem a divisão e a classificação 

como características inerentes. No contexto do materialismo histórico-dialético, como 

pretendo demonstrar ao leitor, a interpretação científica do direito somente é possível a 

partir de sua reinserção na totalidade social. 

 Outra questão vinculada a esta problemática diz respeito à referência à sociologia 

jurídica como uma “disciplina auxiliar do direito”. É fácil notar, na linha do que vem sendo 

tratado, a falta de sentido no uso de tal nomenclatura. Falar em sociologia do direito 
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implica a pressuposição de existência de um método sociológico único e inquestionável, 

que seria aplicado ao conhecimento do fenômeno jurídico. Por um lado, é evidente que tal 

método não existe. Por outro, cada cientista social, aplicando seu método ao conhecimento 

da realidade social, há de atingir suas conclusões a respeito de toda a sociedade, e, portanto, 

também a respeito do direito, que a integra. Por isso, a sociologia do direito seria, a rigor, 

parte da sociologia, e não uma “disciplina auxiliar do direito”, um apêndice de uma suposta 

ciência do direito13. Além disso, julgo pertinente adiantar aqui outra ideia: na medida em 

que o fenômeno jurídico carece de sentido desconectado do agrupamento social em que 

opera, o verdadeiro lugar da ciência relativamente ao fenômeno jurídico consiste 

justamente no que é normalmente conhecido por sociologia do direito14. A sociologia do 

direito constitui a legítima ciência do direito, e não a dogmática jurídica, que, embora 

reconhecida como ciência do direito, é comumente identificada na doutrina15 com o que 

venho chamando de técnica jurídica. É importante destacar ainda que esta descoberta 

científica da humanidade é ainda anterior ao próprio materialismo histórico-dialético. A 

esse respeito, Hegel já havia adotado posição semelhante, ao criticar o empirismo e o 

formalismo como métodos científicos de abordagem do direito, pretendendo afirmar, em 

                                                 
13 Michel Miaille é bastante incisivo nesse mesmo sentido: “Ora, a esse respeito, é preciso recusar a 
tentativa de melhorar um conhecimento puramente tecnológico do direito, combinando-o com outras 
disciplinas consideradas como complementares, a história, a sociologia e ainda outras”. MIAILLE, Michel. 
Introdução crítica ao direito. 3ª ed. Lisboa: Estampa, 2005, p. 59. Ainda: “Sabemos, por outro lado, que o 

objecto de estudo de um jurista não é nunca senão parte de um objecto muito mais vasto: o estudo das 
sociedades e das suas transformações na história”. Idem, p. 64. 
14 A conclusão é inerente à adoção do materialismo histórico-dialético como método de leitura da realidade, 
conforme se pode inferir do seguinte excerto: “O isolamento – por abstração – dos elementos, tanto de um 
domínio de investigação quanto de conjuntos específicos de problemas ou de conceitos no interior de uma 
área de pesquisa, é certamente inevitável. O que permanece decisivo, no entanto, é saber se esse isolamento é 
somente um meio para o conhecimento do todo, isto é, se ele se integra sempre no contexto correto de 
conjunto que ele pressupõe e ao qual apela, ou ainda se o conhecimento abstrato do domínio parcial isolado 
conserva sua ‘autonomia’ e permanece um fim ‘em si’. Para o marxismo, em última análise, não há, 
portanto, uma ciência jurídica, uma economia política e uma história etc. autônomas, mas somente uma 
ciência histórico-dialética, única e unitária, do desenvolvimento da sociedade como totalidade”. LUKÁCS, 
Georg. História e consciência de classe. São Paulo: Martins Fontes, 2003, pp. 106-107. 
15 Comprovam-no alguns excertos daquele que considero um dos mais sofisticados cientistas positivistas do 
direito em nosso país: “A fim de completar este capítulo introdutório, é preciso chamar a atenção daquele 

que se inicia no estudo da ciência jurídica para uma discussão que emerge da tendência, historicamente 
perceptível, de o jurista conceber seu saber na forma preponderante de uma ciência dogmática. (...). 
Destarte, quando dizemos que, desde o século passado, houve uma progressiva assimilação da ciência do 
direito pelo pensamento dogmático, estamos afirmando a ocorrência de uma assimilação de enfoque 
científico do direito pelo enfoque tecnológico” (destaques do original). FERRAZ JR., Tércio Sampaio. 
Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2001, pp. 83-86. 
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seu lugar, uma ciência especulativa do direito, que teria o mérito de reinserir seu objeto nas 

determinações contraditórias por ele integradas na realidade. Confira-se: 

 

Assim, na medida em que uma ciência do direito é positiva, 
uma vez que ela se atém à opinião e às abstrações sem 
essência, a démarche pela qual ela chama à experiência ou a 
sua determinação da aplicabilidade à efetividade, ou ao bom 
sentido e à maneira universal de representar-se [as coisas], ou 
mesmo pela qual ela chama à filosofia, não tem mais o menor 
sentido. Se, então, nós consideramos, de mais perto, o 
fundamento pelo qual a ciência torna-se positiva da maneira 
indicada, e se, de uma maneira geral, nós examinamos o 
fundamento da aparência e da opinião, o resultado é que ele 
reside na forma, enquanto, com efeito, o que é ideal, algo de 
oposto, de unilateral, e [que] possui realidade unicamente na 
identidade absoluta com o oposto, é posto isolado, sendo por 
si, e é expresso como algo de real (destaques do original).16 

 

 Além da grande dificuldade em delimitar o quanto há de ciência e de técnica no 

fenômeno jurídico, cada qual a desafiar a adoção de um método próprio, é necessário 

destacar que o direito e todos os outros fenômenos sociais dão margem, quanto à produção 

de conhecimento acerca de si, a infindáveis disputas metodológicas. Isso ocorre, em grande 

medida, porque o mundo social sofre interferência do conhecimento produzido sobre ele, 

isto é, produzir conhecimento acerca da sociedade redunda em produzir a ela própria. 

 Confira-se, a respeito, o incisivo excerto de István Mészáros: 

 

Como pudemos ver, períodos históricos de crise e transição, 
quando os antagonismos sociais latentes vêm à tona com 
grande intensidade, são, em geral, acompanhados por agudas 
‘disputas metodológicas’. Estas últimas não são inteligíveis 

em termos estritamente metodológicos, devendo ser 
analisadas à luz das reivindicações hegemônicas das partes 
envolvidas. Assim, não obstante muitas opiniões contrárias, o 
aumento da preocupação das principais forças antagônicas 
com questões metodológicas aparentemente abstratas é prova 
da intensificação das determinações ideológicas que 
influenciam – intelectual e politicamente – a orientação 
estratégica dessas forças, quer elas estejam, quer não, 
conscientes de ser movidas por tais fatores.17 

                                                 
16 HEGEL, G. W. F. Sobre as maneiras científicas de tratar o direito natural. São Paulo: Loyola, 2007, 
pp. 120-121. 
17 MÉSZÁROS, István. O poder da ideologia. São Paulo: Boitempo, 2004, p. 234. 
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 A produção de conhecimento, desse modo, tende a reproduzir, em suas disputas 

metodológicas, os embates travados no próprio mundo social. 

Diante de todo o exposto, vê-se que abordar a questão da técnica exige o tratamento 

adequado de suas relações de aproximação e afastamento com a ciência, mormente no que 

tange à compreensão de suas respectivas finalidades, bem como uma definição coerente e 

consistente do método científico a ser adotado para tal compreensão, que deverá incluir o 

papel do método técnico na prática social. É importante ressaltar que existem áreas do 

conhecimento dedicadas exclusivamente a estudar como se faz ciência – a epistemologia, 

isto é, o estudo da ciência, ou uma espécie de “metaciência” – e como se faz a técnica – a 

tecnologia. 

Em síntese: a técnica do direito consiste no instrumental prático de sua operação 

cotidiana18. Sua adoção como objeto de uma ciência, no contexto do materialismo 

histórico-dialético que reivindico como método nesta tese e que detalharei no primeiro 

capítulo, exige a compreensão de sua relação com a totalidade social. Nesse sentido, a 

compreensão do direito como uma técnica que constitui objeto de uma ciência exige a 

crítica de suas categorias técnicas a partir do mesmo referencial teórico utilizado para a 

aquisição de conhecimento sobre a sociedade19. Os estudos científico e tecnológico do 

direito estão indissociavelmente ligados, como já o demonstrou Pasukanis20. A ciência do 

                                                 
18 Na expressão extremamente feliz de Michel Miaille, a respeito das cadeiras de introdução ao estudo do 
direito, que adoto por sumariar o conteúdo da tecnologia jurídica: “A introdução ao direito tem todas as 
aparências de uma simples familiarização com a terminologia jurídica: tudo se passa como se, a partir de 
definições dadas a priori, se entregassem ao estudante os materiais que ele ia ter para manejar: a pessoa 
jurídica, o direito público e o direito privado, o contrato, a lei, as decisões judiciais e os actos dos poderes 
públicos e toda a tecnologia jurídica” (destaques do original). MIAILLE, Michel. Introdução crítica ao 
direito. 3ª ed. Lisboa: Estampa, 2005, p. 18. 
19 “O conceito de fetichismo sugere um conceito negativo de ciência. Se as relações entre as pessoas existem 
como relações entre coisas, então a tentativa de compreender as relações sociais só pode proceder de 
maneira negativa, indo contra e mais além da forma em que aparecem (e em que realmente existem) essas 
relações sociais. A ciência é critica”. HOLLOWAY, John. Mudar o mundo sem tomar o poder: o 
significado da revolução hoje. São Paulo: Viramundo, 2003, p. 177. 
20 “Podemos concordar com Karner (isto é, Renner), quando afirma que a ciência do direito começa onde 
termina a dogmática jurídica. Mas daí não se conclui que a ciência do direito deva simplesmente lançar fora 
as abstrações fundamentais que exprimem a essência teórica da forma jurídica. A própria economia política 
começou efetivamente o seu desenvolvimento pelas questões práticas, extraídas sobretudo da esfera da 
circulação do dinheiro”. PASUKANIS, Eugeny Bronislanovich. A teoria geral do direito e o marxismo. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1989, p. 13. 
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direito deve se constituir na forma de uma crítica da tecnologia jurídica21. Daí, aliás, a 

importância de recuperar o método materialista histórico-dialético. Trata-se, enfim, de 

cumprir o mesmo programa de Pasukanis, dirigindo-o, entretanto, para o estudo dos direitos 

sociais: 

 

Qual o interesse em retomar essas teses e em examinar o 
contexto teórico no qual surgiram? Por um lado, porque a 
crítica pachukaniana do direito, ao se fundar no método que 
Marx desenvolve em O Capital, permite superar – no interior 
do marxismo – as representações vulgares que apresentam o 
direito como um “instrumento” de classe, privilegiando o 

conteúdo normativo em vez de atender à exigência 
metodológica de Marx e dar conta das razões porque uma 
certa relação social adquire, sob determinadas condições – e 
não outras –, precisamente uma forma jurídica (destaques do 
original).22 

 

 Eis o tipo de estudo que pretendo levar a efeito com os direitos sociais. A partir de 

um ponto de vista epistemologicamente preciso, que envolve a delimitação do método 

científico materialista histórico-dialético como adequado à produção de conhecimento 

acerca dos direitos sociais, criticar a tecnologia dos direitos sociais sob dois vieses 

diferentes e complementares. 

O primeiro deles consiste em apontar, dentro da compreensão tradicional da técnica 

jurídica pelos juristas, a assimilação deficiente dos direitos sociais, pelo positivismo 

jurídico e seu exacerbado individualismo e patrimonialismo, bem como pelo pós-

positivismo, ou teoria dos princípios, que, a rigor, não passa de uma variação sofisticada do 

positivismo jurídico23. O segundo, por sua vez, consiste em criticar tal compreensão 

tradicional de técnica jurídica para identificá-la não somente na dogmática jurídica, mas na 

função social específica desempenhada pelo direito, e particularmente os direitos sociais, 

perante os demais fenômenos sociais. 

                                                 
21 Mais uma vez, com Miaille: “Porque, em definitivo, trata-se de saber porque é que dada regra jurídica, e 
não dada outra, rege dada sociedade, em dado momento. Se a ciência jurídica apenas nos pode dizer como 
essa regra funciona, ela encontra-se reduzida a uma tecnologia jurídica perfeitamente insatisfatória”. 
MIAILLE, Michel. Introdução crítica ao direito. 3ª ed. Lisboa: Estampa, 2005, p. 23. 
22 NAVES, Márcio Bilharinho. Marxismo e direito: um estudo sobre Pachukanis. São Paulo: Boitempo, 
2008, p. 20. 
23 BATISTA, Flávio Roberto. Benefícios previdenciários por incapacidade no Regime Geral de 
Previdência Social. Dissertação (mestrado). São Paulo: USP, 2008, pp. 62-96. 
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Para atingir esses objetivos, pretendo percorrer o caminho que detalho a seguir24. O 

trabalho será dividido em três grandes capítulos. No primeiro deles será feita a 

imprescindível discussão acerca das noções de método, ciência e técnica segundo o 

materialismo histórico-dialético, que nortearão epistemologicamente minha contribuição à 

crítica da tecnologia dos direitos sociais. Anoto, para maior clareza, que não se trata de um 

trabalho de tecnologia dos direitos sociais, mas de um prolongamento da crítica da 

tecnologia jurídica de Pasukanis e Edelman para atingir os direitos sociais. Assim, pretendo 

que este seja um trabalho científico de crítica da tecnologia dos direitos sociais, razão pela 

qual seu método somente poderia ser científico, o materialismo histórico-dialético. 

Para tanto, será imprescindível uma leitura dos textos de Karl Marx, mediada por 

sua relação com George Hegel. Evidentemente, a complexidade de tal assunto exige o 

recurso a leitores de Marx, o que, deixo consignado desde agora, não implica o 

esgotamento dos mesmos. Autores como Lukács e Althusser serão amplamente citados, 

mas sem o compromisso de produção de texto específico sobre o debate teórico que pode 

ser identificado entre a obra dos dois. Em outras palavras, como a epistemologia 

materialista histórico-dialética é pressuposta no presente trabalho, a leitura de Marx será de 

minha inteira responsabilidade, iluminada, quando necessário, por interpretações de outros 

leitores. 

O segundo capítulo será dedicado à discussão do conteúdo de uma ciência 

materialista histórico-dialética do direito, explorando-se, nesse sentido, as diversas 

contribuições dos autores marxistas, dos quais destaco Stucka, Pasukanis e Edelman. Mais 

uma vez, tratando-se de pressuposto da contribuição, elimino o compromisso de 

esgotamento do debate, limitando-me a fornecer uma bem fundamentada interpretação 

particular acerca do assunto. 

No terceiro e último capítulo, dedicar-me-ei ao tema propriamente dito, 

esmiuçando, à luz do pano de fundo lançado nos dois capítulos anteriores, a insuficiência 

da tecnologia dos direitos sociais e questionando o próprio conceito de tecnologia dos 

direitos sociais em sua limitação à ideia de dogmática jurídica, para investigar, 

                                                 
24 O caminho foi planejado com base em importante correção de rumo adotada a partir da banca de 
qualificação, por sugestão do Professor Alysson Leandro Barbate Mascaro, que sugeriu até mesmo o título do 
trabalho e a quem presto meu profundo e sincero agradecimento por ter conseguido identificar, na miríade de 
preocupações que me assolavam, aquela que mereceria maior destaque e me permitira apresentar alguma 
contribuição interessante e original com minha tese. 
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propositivamente, a relação que deve manter a práxis materialista histórico-dialética com a 

referida categoria. 

 Uma última palavra, à guisa de encerramento desta introdução. O leitor já deve ter 

notado que me esforço, neste texto, em distanciar-me de uma forma de redação bastante 

difundida no meio acadêmico jurídico, que consiste em escrever da maneira mais impessoal 

possível, por meio do emprego da primeira pessoa do plural, da voz passiva e do sujeito 

indeterminado. Tais recursos linguísticos encontram-se no contexto de um esforço de 

“dessubjetivação” das manifestações acadêmicas, característico da produção teórica 

jurídica, que se ajusta perfeitamente à ideologia positivista da neutralidade do cientista. 

Tratarei deste assunto com profundidade durante o desenvolvimento da tese.  Por 

ora, resta consignar que acredito que o distanciamento metodológico em relação ao 

positivismo tradicional, que pretendo levar adiante neste estudo, deve perpassar toda sua 

extensão, de modo que a forma de expressão linguística25 será determinante nessa tentativa 

de colocar em prática, e não só descrever fria e abstratamente, o materialismo histórico-

dialético. Espero contar com a compreensão do leitor em relação à ousadia de abandonar o 

estilo tradicional de escrita e com eventuais deslizes na aplicação de tal forma de expressão, 

tendo em vista a dificuldade extrema de tentar praticar a dialética quando se está cercado de 

positivismo. 

 Meu esforço caminha ainda no sentido de tornar o texto tão acessível quanto 

possível26, eliminando o caráter hermético que ordinariamente distingue toda produção 

científica. Nesse particular, encontro-me bem acompanhado de Paul Feyerabend, que assim 

se manifestou sobre o tema: 

 

No que me diz respeito, as ideias principais deste ensaio são 
bastante triviais e parecem triviais quando expressas em 
termos adequados. Prefiro formulações mais paradoxais, 

                                                 
25 E não posso deixar de anotar que aprendi com Pasukanis a relevância da forma na expressão dos conteúdos: 
“Contudo não há dúvida de que a teoria marxista não deve apenas examinar o conteúdo concreto dos 

ordenamentos jurídicos nas diferentes épocas históricas, mas fornecer também uma explicação materialista 
do ordenamento jurídico como forma histórica determinada”. PASUKANIS, Eugeny Bronislanovich. A 
teoria geral do direito e o marxismo. Rio de Janeiro: Renovar, 1989, p. 18. 
26 Jamais olvidei a observação feita em minha entrevista de admissão ao programa de pós-graduação, pelo 
Professor Jorge Luiz Souto Maior, por quem nutro profunda admiração e apreço, no sentido de que meu 
trabalho somente seria relevante para o Departamento de Direito do Trabalho e Seguridade Social se fosse 
capaz de atingir os destinatários dos direitos sociais. Tal preocupação me assola desde então e perpassa a 
elaboração de cada parágrafo, nas inúmeras versões que cada um recebe. 
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contudo, pois nada embota a mente tão completamente como 
ouvir palavras e slogans familiares. É um dos méritos do 
desconstrucionismo ter solapado os lugares-comuns 
filosóficos e, assim, ter feito algumas pessoas pensarem. 
Infelizmente, afetou apenas um pequeno círculo de iniciados 
e afetou-os de maneiras que nem sempre estão claras, nem 
mesmo para eles. É por isso que prefiro Nestroy, que era um 
excelente, popular e engraçado desconstructeur, ao passo que 
Derrida, apesar de todas as suas boas intenções, não 
consegue nem mesmo contar uma história.27 

                                                 
27 FEYERABEND, Paul. Contra o método. São Paulo: UNESP, 2007, pp. 17-18. Por medida de honestidade 
intelectual, informo o leitor que, evidentemente, a ideia passa longe de ser unânime. Confira-se, a respeito, 
manifestação em sentido contrário de outro destacado epistemólogo contemporâneo: “A pior simplificação é 

aquela que manipula os termos complexos como termos simples, os liberta de todas as tensões 
antagônicas/contraditórias, lhes esvazia as entranhas de todo o seu claro-escuro”. MORIN, Edgar. Ciência 
com consciência. 12ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008, p. 337. Não posso deixar de anotar, 
entretanto, que, embora opostos na disposição final de uso da linguagem, Feyerabend e Morin parecem 
concordar quanto ao principal: a dialética. Até porque é dialética a relação entre as ideias e sua forma de 
expressão. 
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CONCLUSÃO 

 

 Chegado o fim do meu percurso, penso ter apresentado algumas contribuições 

interessantes, que sumario à guisa de conclusão deste trabalho. 

 Em primeiro lugar, uma contribuição à teoria do materialismo histórico-dialético, 

que, confesso, foi o que intimamente me moveu à pesquisa. No processo de reconstrução da 

epistemologia materialista histórico-dialética, propus uma compreensão diferente da 

aplicação das ideias de subjetividade e objetividade na produção de conhecimento 

científico a partir da identificação do papel desempenhado nesse processo pela totalidade 

social – simultaneamente sujeito e objeto em unidade dialética. Isso porque a matéria prima 

do método de investigação da ciência social são as abstrações produzidas pela reiteração 

das práticas sociais, por ele trabalhadas a fim de identificar suas contradições, 

desenvolvendo-as até que das aparências abstratas o cientista consiga identificar as 

essências, reconstruindo em seu cérebro a realidade concreta na forma de um concreto 

pensado. Este método de investigação não é arbitrário, mas originado da própria 

configuração da totalidade social tomada como objeto científico. Foi nesse sentido que 

Marx formulou uma crítica da economia política, partindo das categorias abstratas mais 

simples da prática econômica – mercadoria, valor, etc. – para, desenvolvendo suas 

contradições, reconstruir a totalidade e desvendar o mecanismo de exploração do homem 

pelo homem. Foi ainda nesse sentido que Pasukanis e Edelman formularam uma crítica da 

tecnologia jurídica, demonstrando a especificidade do fenômeno no modo de produção 

capitalista, ligada à generalização da forma mercantil operacionalizada por meio das 

categorias gerais do direito, de modo que a exploração do homem pelo homem, no 

capitalismo, pode ser encarada como uma exploração jurídica. 

 Por outro lado, penso ter apresentado uma contribuição à ciência materialista 

histórico-dialética do direito. A partir da colocação das obras de Pasukanis e Edelman no 

contexto de um materialismo histórico-dialético reconstruído, demonstrei que a maneira 

adequada de fazer ciência do direito de um ponto de vista materialista histórico-dialético 

consiste na crítica da tecnologia jurídica. Nesse sentido, prolonguei a crítica destes autores 

para atingir a tecnologia dos direitos sociais, afastando o tratamento tradicional desta 

categoria pela doutrina marxista, que gira em torno do apontamento de sua função 
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ideológica e dos interesses de classe que motivam sua instituição, e afirmando um 

tratamento do tema por meio da crítica da forma. Para tanto, fiz uma apreciação crítica do 

estado da doutrina dos direitos sociais, revelando como a solução que apresenta para todos 

os seus problemas teóricos remete sempre às categoriais tradicionais da tecnologia jurídica, 

categoriais derivadas da troca mercantil e, portanto, individualistas e patrimonialistas. O 

núcleo da crítica da tecnologia dos direitos sociais, entretanto, consiste em apontar porque 

tais direitos podem ser admitidos na forma jurídica burguesa, uma vez que, aparentemente, 

contradizem-na. A resposta encontra-se numa análise detida da lógica de equivalência que 

determina a constituição da forma jurídica, que mostrei estar presente igualmente em cada 

um dos direitos sociais, sejam aqueles aplicáveis às relações entre sujeitos de direito 

privados – o direito do trabalho e o direito do consumidor, principalmente –, sejam aqueles 

consistentes em direitos a prestações por parte do Estado – fundamentalmente os direitos 

ligados à seguridade social. 

 Por fim, amparado nas duas conclusões anteriores, penso ter apresentado uma 

contribuição teórica àqueles que, no campo do direito, lutam pela superação do modo de 

produção capitalista. Esta última contribuição possui dois vieses. O primeiro, pessimista, 

desacredita a via jurídica de transição de modo de produção. Considero, aliás, que esta é a 

principal contribuição da tese: demonstrar a inviabilidade de que uma transição de modo de 

produção seja feita por meio de instrumentos jurídicos. O segundo viés, entretanto, é 

otimista, pois aponta uma forma de o direito contribuir para o sucesso da luta política pela 

transição de modo de produção. Dado que a superação não será jurídica, ao menos é útil 

identificar, dentro do direito, qual é a bandeira que vale a pena ser empunhada, porque, se o 

direito não é absolutamente decisivo ou primordial para a transição, não se pode negar sua 

importância. Nesse sentido, se alguma aposta deve ser feita no contexto do direito, ela 

consiste na universalização da assistência social, única luta político-jurídica que teria o 

condão de contribuir para o desmonte da lógica de equivalência da troca mercantil e sua 

aplicação ao direito.  
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RESUMO 

 

 O presente trabalho tem por objetivo contribuir para a formulação de uma crítica da 

tecnologia jurídica dos direitos sociais. Sobejam na doutrina jurídica e na teoria social 

manifestações que apontam a função ideológica de tais direitos e os interesses de classe por 

trás de sua instituição. Esta contribuição, ao contrário, caminha no sentido de formular a 

crítica dos direitos sociais na perspectiva da forma jurídica – por isso crítica da tecnologia – 

na esteira das obras de Pasukanis e Edelman. Para atingir este objetivo, o trabalho 

reconstrói a epistemologia materialista histórico-dialética, extraindo-a da própria totalidade 

social que constitui seu objeto, e demonstra porque somente uma crítica da tecnologia 

jurídica pode constituir o modo adequado de fazer ciência do direito. A partir daí, o 

trabalho reconstrói a crítica da tecnologia jurídica de Pasukanis e Edelman como 

fundamento para seu ponto culminante: demonstrar como os direitos sociais se adequam ao 

princípio da equivalência inerente à troca mercantil e, portanto, não constituem uma 

alternativa viável para a superação do modo de produção capitalista. Por fim, embora 

consciente de que a via da transição ao comunismo não pode ser jurídica, o trabalho aponta 

uma alternativa para que os direitos sociais sejam aliados na luta política pela superação do 

modo de produção capitalista: sua universalização absoluta, única forma possível de romper 

com a lógica de equivalência que preside a constituição da forma jurídica. 

 

Palavras-chave: materialismo histórico-dialético; ciência do direito; tecnologia jurídica; 

direitos sociais. 
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ABSTRACT 

 

 This work intends to contribute to the formulation of a critique of social rights 

juridical technology. There is plenty of works in jurisprudence and social theory pointing 

the ideological function of social rights and the class interest behind its institution. This 

work, instead, intends to formulate the critique of social rights under the perspective of 

juridical form – therefore a critique of technology – following the works of Pasukanis and 

Edelman. To achieve this goal, this work reconstructs the historical-dialectical materialist 

epistemology, extracting it from the own social totality that is its object, and demonstrates 

why the proper mode of doing law science is criticize the juridical technology. From this 

point, this work reconstructs Pasukanis’ and Edelman’s critique of juridical technology as 

the basis for its climax: to demonstrate how social rights accommodate to the equivalence 

principle that is inherent to the commercial exchange and, therefore, to demonstrate why 

social rights are not a viable alternative to overwhelm capitalist mode of production. In the 

end, although knowing that the transition way to comunism cannot be juridical, this work 

points to an alternative for social rights being allies of the political struggle for the 

overwhelming of capitalist mode of production: its absolute universalization, the only 

possible way to break with the equivalence logic that guide the constitution of juridical 

form. 

 

Keywords: historical-dialectical materialism; jurisprudence; juridical technology; social 

rights.  
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RIASSUNTO 

 

            Il presente lavoro si propone a contribuire alla formulazione di una critica della 

tecnologia giuridica dei diritti sociali. C'è abbondanza di opere nella dottrina giuridica e 

nella teoria sociale che segnalano la funzione ideologica dei diritti sociali e gli interessi di 

classe che sono alla base della loro istituzione. Questo contributo, invece, muove una critica 

verso la formulazione dei diritti sociali dal punto di vista della forma giuridica – per questo 

si parla di critica della tecnologia – basato nelle opere di Pasukanis e di Edelman. Per 

raggiungere questo obiettivo, il lavoro ricostruisce l'epistemologia materialista storico-

dialettica, estraendola dalla propria totalità sociale che è il suo oggetto, e dimostra perché 

solo una critica della tecnologia giuridica può essere il modo giusto di fare scienza del 

diritto. Da questo punto, il lavoro ricostruisce la critica della tecnologia giuridica di 

Pasukanis e di Edelman come base per il suo culmine: per dimostrare come i diritti sociali 

sono adatti al principio della equivalenza inerente allo scambio mercantile, e quindi non 

costituiscono una valida alternativa per superare il modo di produzione capitalista. Infine, 

pur consapevole che la via di transizione al comunismo non può essere giuridica, il lavoro 

indica una alternativa perché i diritti sociali siano alleati nella lotta politica per il 

superamento del modo di produzione capitalista: la loro assoluta universalizzazione, unico 

modo possibile per rompere con la logica della equivalenza che guida la costituzione della 

forma giuridica. 

 

Parole chiave: materialismo storico-dialettico, scienza del diritto, tecnologia giuridica, 

diritti sociali. 


