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RESUMO 
A partir do século XIV, o conceito de  imprensa passa adquirir maior precisão, sendo caracterizado como 
todos os produtos impressos ou, mais especificamente, todo o conjunto de jornais e periódicos destinados 
à  larga  divulgação  aos  leitores.  Duas  condições  históricas  foram  fundamentais  para  que  a  imprensa 
alcançasse  tal  definição:  a  introdução  de  um  novo modo  de  produção  e  o  desenvolvimento  de  novas 
tecnologias  na  Europa  capazes  de  dar maior  agilidade  à  confecção  de materiais  impressos.  Além  da 
imprensa,  a  origem  da  atividade  jornalística  também  possui  uma  relação  direta  com  o  processo  de 
consolidação do modo de produção capitalista. No período mercantilista, observa‐se a comercialização da 
informação  como  notícia,  a  partir  de  edições  regulares  de  conteúdo  puramente  técnico,  como  dados 
climáticos,  curiosidades,  temas pitorescos e  relatos econômicos. Nessa época,  ainda não  se  visualizava 
uma  atividade  jornalística  propriamente  dita.  Num momento  posterior,  de  surgimento  das  bases  do 
capitalismo, o ato da notícia ganha novos contornos, representando, em última instância, a afirmação de 
uma nova classe em ascensão: a burguesia. Esse contexto não  fica  imune à reflexão do pensamento de 
Karl Marx,  em  particular,  nos  primeiros  passos  da  sua  formação  teórica  sobre  os  limites  do  direito 
burguês,  dentre  os  quais,  aqueles  que  envolvem  o  direito  à  liberdade  de  imprensa.  Sem  qualquer 
pretensão  de  ingressar  no  extenso  debate  sobre  a  distinção  entre  “o  jovem  Marx”  e  o  “Marx  da 
maturidade”, percebe‐se nos anos de 1843 e 1844 as bases teóricas e materiais que permeiam a formação 
de uma teoria crítica realizada na obra de Marx. Nesse sentido, a presente pesquisa propõe uma incursão 
no contexto sociopolítico e filosófico que precede as obras de 1843‐1844, onde Marx anuncia a ruptura 
radical com o pensamento filosófico anterior e dá originalidade ao seu universo teórico, para apresentar 
os  limites da  liberdade de  imprensa na sociedade capitalista. Assim, com o  instrumental crítico‐analítico 
presente em Marx a partir de 1844, torna‐se possível estabelecer uma análise do direito à  liberdade de 
imprensa, capaz de superar o âmbito jurídico‐político e alcançar uma crítica à sociedade capitalista como 
um todo.    
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RESUMO:  

A partir do século XIV, o conceito de imprensa passa adquirir maior precisão, sendo 
caracterizado como todos os produtos impressos ou, mais especificamente, todo o conjunto de 
jornais e periódicos destinados à larga divulgação aos leitores. Duas condições históricas 
foram fundamentais para que a imprensa alcançasse tal definição: a introdução de um novo 
modo de produção e o desenvolvimento de novas tecnologias na Europa capazes de dar maior 
agilidade à confecção de materiais impressos. Além da imprensa, a origem da atividade 
jornalística também possui uma relação direta com o processo de consolidação do modo de 
produção capitalista. No período mercantilista, observa-se a comercialização da informação 
como notícia, a partir de edições regulares de conteúdo puramente técnico, como dados 
climáticos, curiosidades, temas pitorescos e relatos econômicos. Nessa época, ainda não se 
visualizava uma atividade jornalística propriamente dita. Num momento posterior, de 
surgimento das bases do capitalismo, o ato da notícia ganha novos contornos, representando, 
em última instância, a afirmação de uma nova classe em ascensão: a burguesia. Esse contexto 
não fica imune à reflexão do pensamento de Karl Marx, em particular, nos primeiros passos 
da sua formação teórica sobre os limites do direito burguês, dentre os quais, aqueles que 
envolvem o direito à liberdade de imprensa. Sem qualquer pretensão de ingressar no extenso 
debate sobre a distinção entre “o jovem Marx” e o “Marx da maturidade”, percebe-se nos 
anos de 1843 e 1844 as bases teóricas e materiais que permeiam a formação de uma teoria 
crítica realizada na obra de Marx. Nesse sentido, a presente pesquisa propõe uma incursão no 
contexto sociopolítico e filosófico que precede as obras de 1843-1844, onde Marx anuncia a 
ruptura radical com o pensamento filosófico anterior e dá originalidade ao seu universo 
teórico, para apresentar os limites da liberdade de imprensa na sociedade capitalista. Assim, 
com o instrumental crítico-analítico presente em Marx a partir de 1844, torna-se possível 
estabelecer uma análise do direito à liberdade de imprensa, capaz de superar o âmbito 
jurídico-político e alcançar uma crítica à sociedade capitalista como um todo.    
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

A partir do século XIV, o conceito de imprensa passa adquirir maior precisão, sendo 

caracterizado como todos os produtos impressos ou, mais especificamente, todo o conjunto de 

jornais e periódicos destinados à larga divulgação aos leitores.  

Duas condições históricas foram fundamentais para que a imprensa alcançasse tal 

definição: a introdução de um novo modo de produção e o desenvolvimento de novas 

tecnologias na Europa capazes de dar maior agilidade à confecção de materiais impressos.  

Além da imprensa, a origem da atividade jornalística também possui uma relação 

direta com o processo de consolidação do modo de produção capitalista. 

No período mercantilista, observa-se a comercialização da informação como notícia, a 

partir de edições regulares de conteúdo puramente técnico, como dados climáticos, 

curiosidades, temas pitorescos e relatos econômicos. Nessa época, ainda não se visualizava 

uma atividade jornalística propriamente dita.  

 Num momento posterior, de surgimento das bases do capitalismo, o ato da notícia 

ganha novos contornos, representando, em última instância, a afirmação de uma nova classe 

em ascensão: a burguesia.  

 Esse contexto não fica imune à reflexão do pensamento de Karl Marx, em particular, 

nos primeiros passos da sua formação teórica sobre os limites do direito burguês, dentre os 

quais, aqueles que envolvem o direito à liberdade de imprensa.  

Sem qualquer pretensão de ingressar no extenso debate sobre a distinção entre “o 

jovem Marx” e o “Marx da maturidade” 4, percebe-se nos anos de 1843 e 1844 as bases 

teóricas e materiais que permeiam a formação de uma teoria crítica realizada na obra de Marx.  

Nesse sentido, a presente pesquisa propõe uma incursão no contexto sociopolítico e 

filosófico que precede as obra de 1843-1844, onde Marx anuncia a ruptura radical com o 

pensamento filosófico anterior e dá originalidade ao seu universo teórico, para apresentar os 

limites da liberdade de imprensa na sociedade capitalista e na consolidação do direito 

moderno. 

                                                            
4 Segundo alguns pesquisadores marxistas, dos quais se destaca Althusser, haveria uma ruptura epistemológica 
entre o “jovem Marx” e o “Marx da maturidade”. Este trabalho, mesmo sem a intenção de aprofundar sobre o 
tema, aproxima-se da leitura do professor José Paulo Netto quando o mesmo defende que o conjunto teórico de 
Marx revela uma profunda unidade que não se procede de forma indiferenciada, mas a partir de um “fio 
condutor” que lhe dá sua unidade essencial.  



 

2. O JOVEM MARX E A MISÉRIA ALEMÃ 
 

 

Para o estudo do pensamento de Karl Marx, torna-se fundamental analisar os 

primeiros passos da construção teórica do autor e seu contexto filosófico.  

Na Europa Ocidental, entre a preparação ideológica da Revolução Francesa e as 

sublevações operárias de 1848, consolida-se uma corrente cultural progressista que procura 

apanhar com objetividade a dinâmica da sociedade e da história, sem escamotear suas 

contradições.  

A economia política inglesa, a filosofia alemã clássica e a ideias do socialismo utópico 

francês serão decisivos na formulação das obras do autor em estudo, marcadas, 

essencialmente, por uma teoria da sociedade burguesa, que consiste em um complexo 

sistemático de hipóteses verificáveis, extraídas da análise histórica concreta, sobre a origem, a 

formação e o desenvolvimento da organização social que se estrutura quando o modo de 

produção capitalista se torna dominante (NETTO, 1991, p. 21).  

Na primeira metade do século XIX, a situação do país que viu nascer Marx foi 

caracterizada como sendo miserável (NETTO, 2009, p. 11). Esse período de transição tardia 

entre feudalismo e capitalismo, mostra uma Alemanha onde persistem relações feudais e o 

desenvolvimento de uma economia industrial capaz de transformar as condições para a 

superação das velhas instituições comuns ao antigo regime.  

A Renânia – região de nascimento, infância e adolescência de Karl Marx – era 

justamente a mais desenvolvida industrialmente e a mais progressista, do ponto de vista 

político, dentre as províncias prussianas (NAVES, 2000, p. 12).  

É no contexto de oposição ao antigo regime, de agravamento e ampliação das 

reivindicações burguesas e da formação crescente do proletariado urbano e rural, que Marx, 

assim como grande parte da intelectualidade alemã, será levado a posicionar-se e aprofundar 

seus estudos.     

 Em 1835, Karl Marx ingressa na Faculdade de Direito de Bonn, transferindo-se um 

ano depois para a Universidade de Berlim. Como estudante em Berlim, Marx, atraído pelo 

debate filosófico e político do seu tempo, aproxima-se dos círculos dos “jovens hegelianos”. 

Esses eram correntes de intelectuais que debatiam filosofia, religião e política a partir da 

interpretação do pensamento do mais influente filósofo do período e um dos maiores 

representantes do idealismo alemão, Georg W. F. Hegel (1770 – 1831).  



Após a morte de Hegel, seus partidários dividiram-se em duas tendências: a 

conservadora, conhecida como direita hegeliana, que interpretava o pensamento de Hegel em 

sintonia com o Estado Prussiano e a sua política de conciliação com o feudalismo; e a 

progressista e liberal, conhecida como esquerda hegeliana, que relacionava a filosofia de 

Hegel com a organização “racional” do Estado Prussiano (NAVES, 2000, p. 14).          

Os “jovens hegelianos” exerceram considerável influência sobre o pensamento de 

Marx, em especial, a tendência de esquerda, na qual Marx encontrava-se entre os mais 

radicais. “Jovens hegelianos”, como Bruno Bauer, Ludwig Feuerbach e Moses Hesse, serão 

personagens de grande importância nas descobertas, abandonos e afirmações teóricas de Marx 

que se consolidarão nos anos seguintes.   

No ano de 1840, a Prússia via um novo monarca subir ao trono. Frederico Guilherme 

IV, filho de Guilherme III, assume o poder e frustra as expectativas iniciais sobre a 

possibilidade de uma reforma constitucional e a unificação da Alemanha.  

Na direção oposta, o novo rei, ao agrado dos filósofos românticos inspirados no ideal 

medieval do Estado e dos conservadores ligados à nobreza fundiária, toma diversas medidas 

de caráter reacionário. Dentre essas medidas, destaca-se o afastamento e, posteriormente, a 

censura, dos hegelianos das universidades.  

Emblemática para a intelectualidade de Berlim, inclusive para Marx, foi a condução de 

Schelling para ocupar a cátedra de filosofia da Universidade de Berlim que pertenceu anos 

atrás a Hegel, seu conhecido adversário (ENDERLE, 2005, pp. 111-122).  

Com isso, o monarca prussiano demonstrou sua autoridade em contraposição aos 

incômodos posicionamentos acadêmicos e jornalísticos, que inspirados nas ideias hegelianas, 

acabam por aguçar os temores da nobreza de uma revolução na Alemanha aos moldes da 

Revolução Francesa.  

Na academia, Marx direciona seus estudos do direito para a filosofia e, em 1841, 

recebe o título de doutor em filosofia após a apresentação da tese “A diferença de Demócrito 

e a de Epicuro”.  

Diante da política conservadora do monarca prussiano para a Alemanha, Marx muda 

seus planos de seguir carreira na Universidade e vai trabalhar como editor-chefe no jornal 

Gazeta Renana. O jornal, que era financiado por grupos burgueses progressistas da região da 

Renânia, possibilitaria, pelo menos num primeiro momento, um ambiente propício às críticas 

de Marx.  

 

 



3. A EXPERIÊNCIA JORNALÍSITCA E OS LIMITES DO PENSAMENTO 

BURGUÊS  

 

 

A experiência jornalística de Marx é sua primeira atividade política de fato, em que, 

auxiliado pela base teórica identificada com o pensamento de Hegel, publica diversos textos 

de conteúdo democrático-radical.  

Nesse sentido, Marx utiliza-se do jornal para desferir críticas ao absolutismo de 

Frederico Guilherme IV, abordando a liberdade de imprensa e o papel da censura. Tais 

críticas, ao agrado dos financiadores do jornal, ainda não alcançam a crítica ao Estado 

Moderno e ao conflito entre as classes sociais existentes.        

Dessa curta experiência – outubro de 1842 a março de 1843 – Marx tira dois 

importantes ensinamentos.  

O primeiro relaciona-se ao conflito entre a liberdade de imprensa e a censura oficial do 

Estado que impedia a publicação de suas ideias. Marx começava a contestar as limitações dos 

financiadores da Gazeta Renana que eram incapazes de enfrentar a nobreza fundiária e os 

funcionários burocratas do Estado. De fundo, Marx percebia “a inépcia da burguesia alemã 

para enformar um projeto de classe hábil a remover obstáculos à construção de uma ordem 

social liberada das marcas da feudalidade” (NETTO, 1990, p. 44).  

O segundo ensinamento foi sobre a particularidade da vida social e as formas de 

exploração econômica. Ao enfrentar em seus artigos problemas gerados pelo conflito entre 

diferentes classes e o interesse do poder político institucional, começava a notar as 

contradições existentes na estrutura social e econômica da sociedade que influenciavam e 

determinavam os aparatos asseguradores da ordem política e jurídica (NETTO, 1990, p. 45).  

Com isso, Marx percebe os limites do liberalismo burguês e da insuficiência do seu 

horizonte filosófico, em especial, a filosofia de Hegel, no que diz respeito à compreensão dos 

problemas histórico-concretos da época5, sendo necessário ir além da filosofia para intervir 

ativamente na realidade social (NETTO, 2009, p. 20).  

Simultâneo a esse contexto, no universo político e intelectual alemão, outros 

personagens irão influenciar o pensamento de Marx, especialmente, os “jovens hegelianos” de 

esquerda, como Ludwig Feuerbach e Moses Hess.   

                                                            
5 Exemplo dessa discussão sobre o conflito dos interesses materiais são os artigos de Marx quanto aos “Debates 
sobre a lei punitiva do roubo de lenha”, publicados na Gazeta Renana em 1842. Em defesa da população pobre, 
proibida de recolher lenha seca caída das árvores, Marx argumenta contra o rebaixamento da universalidade do 
Estado e do direito à particularidade da propriedade privada (MARX, 2005, p. 15).   



O afastamento definitivo de Marx em relação aos “jovens hegelianos” só acontecerá 

de fato em 1845, com a publicação da obra “A sagrada família”. Todavia, de 1843 a 1844, a 

construção teórica marxista já sinalizava abandonos, negações e afirmações do pensamento de 

Hegel capazes de diferenciá-lo dos respectivos pensadores.  

 

 

4. O PENSAMENTO CRÍTICO DE MARX 

 

 

Em 1843, depois da experiência como editor-chefe da Gazeta Renana e por motivos 

pessoais ligados ao seu casamento com Jenny Von Westphalen (celebrado em junho do 

mesmo ano), Marx decide mudar para Paris.  

Nesse período de mudança, Marx aproveita o ambiente tranquilo para aprofundar os 

estudos sobre a história antiga, a Revolução Francesa, os teóricos políticos (Maquiavel, 

Montesquieu e Rousseau) e, fundamentalmente, a filosofia do Estado de Hegel.  

Essa centralidade no estudo do pensamento de Hegel impunha-se a Marx de forma 

irrecusável: em primeiro lugar pela vida prática política, uma vez que Hegel, dentre todos os 

autores do seu universo intelectual, era quem se ocupava do Estado moderno; e, em segundo, 

pela polêmica filosófica gerada depois da morte de Hegel polarizada entre os “jovens 

hegelianos” de esquerda e de direita (NETTO, 1990, p. 45).  

Na filosofia do Estado de Hegel prevalece a análise racional do papel do Estado, sendo 

caracterizado como a forma acabada da vontade, o espaço onde todas as relações e expressões 

de conduta do homem se realizam e este obtém a felicidade. A partir do estudo sistemático da 

sociedade civil e do Estado do seu tempo, Hegel vê o Estado como a figura plena da 

“realidade substancial”, da “realidade da liberdade completa”, “da realidade da ideia ética” 

(COUTINHO, 2009, p. 7).        

Marx, por outro lado, produz um conjunto de textos conhecidos como “Manuscritos de 

Kreuznach”6, nos quais evidencia uma ruptura com a concepção hegeliana de Estado.  

Os questionamentos de Marx, que se encontravam inicialmente concentrados no 

núcleo problemático da relação entre Estado e sociedade civil, passam a apresentar, depois da 

                                                            
6 Os “Manuscritos de Kreuznach” representam um conjunto de manuscritos elaborados por Marx no final de 
1843 e início de 1844 que foram decisivos na sua trajetória teórica. Os textos receberam esse nome, pois foram 
escritos no período de lua-de-mel do referido autor, na estância Kreuznach. 



crítica a “Filosofia do Direito” de Hegel, uma nova compreensão sobre tal relação (MARX, 

2005).  

Diante do processo de racionalização do Estado na filosofia de Hegel, no qual o 

Estado não é mais um modelo ideal, mas uma compreensão do movimento histórico real, o 

jovem Marx percebe que “o que se deve lamentar não é que Hegel tenha descrito o ser do 

Estado moderno tal como é, mas que apresente o que é como sendo a essência do Estado” 

(BOOBBIO, 1982, p. 20).   

Diferentemente de Hegel, Marx afirma que o Estado é um aparelho coercitivo e um 

instrumento de dominação de classe, em oposição a concepções finalísticas (ou éticas) e 

universais referentes ao Estado. Sendo a relação do Estado secundária ou subordinada à 

sociedade civil, ou seja, Marx possui uma concepção negativa diferente da concepção positiva 

recorrente no pensamento racionalista (BOOBBIO, 1982, pp. 22-23).  

Depois do estudo de Kreuznach, Marx é capaz de remeter a discussão política para 

“fora” do âmbito jurídico-político. Nesse sentido, a postura histórico-sistemática que começa 

a se configurar em Marx, conduz o procedimento crítico-analítico para além dos limites 

jurídico-políticos da filosofia do Estado, da história e sua recuperação sistemática pela 

filosofia passa a converter-se em crítica social, em crítica da sociedade (NETTO, 1990, p. 59).     

Marx, neste momento da sua formação, percebe que o direito é uma construção 

humana limitada apenas pelas potencialidades de cada momento histórico e não do espírito. O 

direito não tem uma história própria, não se fundamenta na vontade livre, mas se enraíza 

através das relações materiais da sociedade.  

Tal compreensão está presente na obra “A Questão Judaica”, mesmo sem identificar 

com clareza o papel da classe proletária ou equacionar completamente as questões levantadas 

a partir das leituras de Feuerbach (MARX, 2009). Nos anos de 1843 e 1844, Marx já 

descobriu o seu objeto de estudo – a sociedade burguesa – necessitando, agora, desvendar as 

raízes das suas contradições.  

 

 

5. LIBERDADE DE IMPRENSA E O DIREITO MODERNO  

 

 

 Desde tempos remotos, os seres humanos procuravam se entender por intermédio de 

símbolos e sinais e, assim, diferenciavam representações artístico-estéticas daquelas de caráter 

predominantemente comunicativas (MIRANDA, 1959, p. 3).  



 Contudo, é apenas a partir do século XIV que o conceito de imprensa ganha precisão, 

sendo caracterizado, em sentido amplo, como “todos os produtos impressos” (MIRANDA, 

1959, p. 16) e, em sentido restrito, como “jornais e periódicos destinados à larga divulgação” 

aos leitores (MIRANDA, 1959, p. 17).  

Duas condições históricas foram fundamentais para que a imprensa alcançasse tal 

definição. A primeira, diz respeito à introdução de um novo modo de produção, em que “a 

notícia não somente acompanha o trânsito de mercadorias, mas torna-se também uma delas na 

criação de mercados e feiras do capitalismo iniciante” (MARCONDES FILHO, 1984, p. 14). 

A segunda condição, concomitante à primeira, foi o desenvolvimento de novas tecnologias na 

Europa, nos séculos XIV e XV, capazes de agilizar a confecção de materiais impressos.  

Nesse contexto, diante da importância registrada na doutrina ocidental, vale a menção 

a João Gensfleish de Sorgeloch, mais conhecido como Gutenberg, que, em 1436, inventou os 

caracteres tipográficos e fez funcionar a primeira prensa de imprimir (MIRANDA, 1958, p. 

5).  

Tal como a imprensa, a origem da atividade jornalística também possui uma relação 

direta com o processo de consolidação do modo de produção capitalista. 

No período mercantilista, observa-se a comercialização da informação como notícia, a 

partir de edições regulares de conteúdo puramente técnico, como dados climáticos, 

curiosidades, temas pitorescos e relatos econômicos. Nessa época, ainda não se visualizava 

uma atividade jornalística propriamente dita (MARCONDES FILHO, 1984, p. 15).  

 Num momento posterior, de surgimento das bases do capitalismo, o ato de noticiar 

ganha novos contornos, representando, em última instância, a afirmação da burguesia como 

uma nova classe em ascensão. A notícia passa a ser conduzida como atividade jornalística, 

considerando o uso do veículo impresso não apenas para fins econômicos, mas também 

ideológicos e políticos (MARCONDES FILHO, 1984, p. 16). 

  

Dentro desta ordem política e social transformada durante a fase mercantilista (cuja 
forma em boa parte se expressa no fato de que nela os momentos do político e do 
social aparecem separados), o segundo elemento da relação de circulação capitalista 
iniciante desenvolve, então, uma força explosiva singular, a imprensa 
(MARCONDES FILHO apud HABERMAS, 1984, p. 15).   

 

 Assim, as origens da imprensa e da atividade jornalística foram influenciadas pelos 

movimentos jurídicos e filosóficos de ascensão da burguesia, sendo concebidos com “o 

mesmo germe do liberalismo, do absoluto respeito à propriedade privada particular, do 



individualismo exacerbado, do Estado meramente assegurador desses valores” (CARVALHO, 

1994, p. 2).   

 No âmbito jurídico, especificamente das Declarações de Direitos dos séculos XVIII e 

XIX, percebe-se a predominância dos direitos de primeira dimensão (BONAVIDES, 1993, p. 

525), representados, sobretudo, pelos direitos à vida, à liberdade, à igualdade (formal) e à 

segurança (STROPPA, 2010, p. 33).  

Nesse período, afirmaram-se os direitos de liberdade, ou seja, todos aqueles direitos 

que tendem a limitar o poder do Estado e a reservar para o indivíduo, ou para os grupos 

particulares, uma esfera de liberdade em relação à ação estatal (BOBBIO, 1992, p. 32).  

 Com o decorrer dos anos, os diferentes povos acrescentaram novas exigências ao 

Estado de Direito, as quais não poderiam ser compatibilizadas pela concepção liberal 

(STROPPA, 2010, p. 122). Surgiu, assim, um processo de configuração do Estado 

Democrático de Direito que, no âmbito de liberdades e garantias, admite a possibilidade de 

uma perspectiva positiva do poder estatal. Mesmo que ainda secundária, tal postura Estado 

contribui na organização, regulação e prestação de ações que têm em vista a função social 

consagrada no texto constitucional (STROPPA, 2010, p. 101). 

 Se, no passado, a principal preocupação do Estado liberal era contrapor o poder dos 

governos e seus instrumentos de censura à imprensa, no Estado Democrático de Direito 

contemporâneo, há uma preocupação crescente com o conflito entre liberdades individuais, ou 

ainda, com os excessos de uma imprensa empresarial poderosa que pode devassar intimidades 

e deturpar a opinião pública (CARVALHO, 1994, pp. 13-14). 

 As diversas correntes jurídicas e filosóficas adotadas pelos movimentos de defesa dos 

Direitos Humanos, em particular, da liberdade, desde o Iluminismo no século XVIII, 

contribuíram para a inclusão de liberdades vinculadas à comunicação e à expressão na ordem 

constitucional dos países.  

Como aprofundado nos capítulos iniciais deste artigo, para Karl Marx o Estado, a 

política e o direito possuem raízes na desigualdade social, ou seja, tem uma base real desigual, 

produto da divisão social do trabalho e da propriedade privada. E, nesse sentido, o direito à 

liberdade de imprensa e a própria atividade da jornalística não estão imunes a tal contexto.  

Isto posto, questiona-se a ilusão de que num Estado de Direito, alicerçado em bases 

materiais tão desiguais, seja capaz possibilitar o exercício de uma imprensa livre, plural, 

vocacionada à ampliação da liberdade humana.    

 

 



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Já nos anos de 1842-1843, Marx apontava o conflito entre a liberdade de imprensa e a 

censura oficial do Estado (símbolo de força da classe dominante) e a particularidade da vida 

social e as formas de exploração econômica.  

Nos anos seguintes, Karl Marx apresenta alguns giros teóricos, que, em confronto com 

a realidade social, começam a se clarificar. Marx é um pensador em trânsito, desenvolvendo a 

concepção dialética, a teoria do valor-trabalho, a denúncia da miséria da vida sob o 

capitalismo e o apelo a uma nova ordem social, o reconhecimento do papel histórico 

fundamental da luta de classes (NETTO, 1991, p. 25).  

E, nesse contexto, torna possível estabelecer uma análise crítica social sobre o direito, 

à liberdade da atividade jornalística, assim como a própria noção de uma imprensa livre e 

plural.  

Karl Marx, ao analisar o Estado de Direito burguês, evidencia suas raízes, as quais são 

marcadas pela desigualdade social, produto da divisão social do trabalho e da propriedade 

privada.  

Para Marx, a crítica vai muito além do discurso formal referente ao direito ou à 

atividade jornalística, pois alcança os pressupostos que são intrínsecos a tais direitos e a 

organização da sociedade material.   

Com isso, Marx percebe os limites do liberalismo burguês e da insuficiência do seu 

horizonte filosófico, em especial, a filosofia de Hegel, no que diz respeito à compreensão dos 

problemas histórico-concretos de determinado contexto, sendo necessário ir além da filosofia 

para intervir ativamente na realidade social.   
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