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O trabalho exposto a seguir tem a proposta de trazer elementos e questões para uma reflexão

crítica acerca do papel assumido historicamente pelo direito e o Estado do qual parte, a partir
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Atualmente, é de conhecimento notório que vivemos um contexto em que o capital

experimenta crises cíclicas em nível global que perduram durante um longo período de tempo,

em idas e vindas e diferentes intensidades, afetando profundamente o funcionamento do

Estado nos diferentes países, e mais do que isso, sendo exigido deste soluções exponenciais,

tanto por parte do capital quanto da sociedade que esta relação social engendra. Ocorre que

“na forma há muito estabelecida do processo de tomada de decisão política global, o Estado

deveria proporcionar a solução para os vários problemas que obscurecem nosso horizonte,

mas não consegue fazê-lo” (MESZÁROS, 2015, p. 17). Aqui repousa uma das questões guias

condutoras do presente do trabalho: seriam o Estado e suas instituições vias efetivas para

solução dos problemas sociais e políticos? Caso contrário, nas palavras de Meszáros, quais

seriam os requisitos para pensar uma alternativa radicalmente diferente?

Importa destacar, de acordo com o contexto introduzido, que a reestruturação

produtiva e o fim dos anos de ouro do capital, somados à queda do muro de Berlim

(fenômenos estes localizados na segunda metade do século XX) trouxeram também a retração

das lutas sociais voltadas para horizontes que visem o que Marx denominou, em A Questão

Judaica, de emancipação humana. Contexto este bem diferente do que o autor e

revolucionário experimentara um século antes, principalmente a partir das revoluções de

1848. Sem a pretensão de adensar a discussão dos determinantes para a perda desse horizonte,

nos parece de extrema relevância demarcar a importância da articulação entre emancipação

política e humana como requisito para retomada desse horizonte. Tal articulação nos dá

elementos para pensar as questões anteriores, como veremos mais abaixo, e nos dá a

possibilidade de retomar a discussão acerca da necessidade da construção de outra

sociabilidade que ultrapasse os limites do capital. Daí a importância do presente estudo, pois

por mais que as conjunturas presentes apontem para o distanciamento de um horizonte

realmente emancipatório, tal fator não deve impedir a continuação de uma construção teórico-

prática desse fim. Pelo contrário, há o entendimento de que o compromisso com a

emancipação humana só ganha sentido na medida em que se compreende seu significado

histórico e atual e se avança na crítica aos elementos que impedem/travam sua efetivação.

No tocante a questão do significado da categoria emancipação, em termos marxianos,

em Sobre a Questão Judaica são analisados os limites da emancipação política, e Marx

também nos dá elementos para construção de uma crítica à questão do Estado e do direito:

A emancipação política representa concomitantemente a dissolução da sociedade
antiga, sobre a qual está baseado o sistema estatal alienado do povo, o poder do
soberano. A revolução política é a revolução da sociedade burguesa [...]. A questão



pública como tal se tornou, antes, a questão universal de cada indivíduo e a função
política se tornou uma função universal (MARX, 2010, p. 51 e 52).

Para o autor, o debate da emancipação da religião (no qual estavam centrados os

filósofos alemães) e a conversão dos judeus ao ateísmo estariam associadas à emancipação

política, sendo que a limitação deste tipo de emancipação está presente “no fato de o Estado

ser capaz de se libertar de uma limitação sem que o homem realmente fique livre dela, no fato

de o Estado ser capaz de ser um Estado livre [...] sem que o homem seja um homem livre”

(MARX, 2010, p. 38-39).

Assim demonstrado, ao falarmos em emancipação política temos como seus pilares o

Estado burguês e o direito, pois estes garantem ao capital a aparência de universalidade em

contraste ao âmbito da vida privada e social. Isto porque o Estado da sociedade capitalista, a

partir da revolução política analisada por Marx, confere ao indivíduo a aparência de um ente

genérico, ou seja, este aparece sob a forma abstrata de cidadão, mesmo tendo sido privado de

sua vida individual real e preenchido com uma universalidade irreal (Ibidem, p. 41). Já a

emancipação humana só se realizaria quando houvesse uma interação e participação incisiva

dos indivíduos nas decisões da coletividade, ou nas palavras de Marx (2010, p. 54)

quando o homem individual real tiver recuperado para si o cidadão abstrato e se
tornado ente genérico na qualidade de homem individual na sua vida empírica, no
seu trabalho individual, nas suas relações individuais, quando o homem tiver
reconhecido e organizado suas “forces propres” [forças próprias] como forças
sociais e, em consequência, não mais separar de si mesmo a força social na forma da
força política.

Em A Ideologia Alemã, escrito por Marx e Engels entre um e dois anos após a Questão

Judaica, os autores esclarecem que a antítese entre a suposta universalidade estatal e a vida

privada é dada através do desenvolvimento do Estado e da necessidade cada vez maior de

dirimir conflitos, conferindo-o uma existência particular que aparenta estar descolada da

sociedade civil. A universalidade aparente só é possível devido à universalização do aparato

jurídico do Estado que se efetivou na transição do feudalismo para o capitalismo, sendo este

aparato utilizado como um sustentáculo na regulação social e na regulação da circulação de

mercadorias. O direito, dessa forma, permitiu a burguesia alcançar nesse momento o que

Marx denominou de emancipação política, sendo que esta, no contexto apresentado,

“representa um grande progresso; não chega a ser a forma definitiva da emancipação humana

em geral, mas constitui a forma definitiva da emancipação humana dentro da ordem mundial

vigente até aqui (MARX, 2010, p. 41).”

Estas reflexões iniciais nos levam a outros questionamentos centrais: tendo em vista



que o direito é um complexo essencial para o que chamamos de emancipação política, quais

suas potencialidades e limites para os processos emancipatórios mais amplos e a expansão

democrática? E o que fazer para concretizar uma emancipação que supere o plano formal-

ideal? Consideramos importante, dentro dessas questões, dar continuidade a discussão

apresentando de forma mais aprofundada a estrutura fulcral e mais relevante expressão

política do capital onde está localizado o complexo do direito: o Estado.

Marx não apresentou uma teoria do Estado fechada e sintetizada em uma obra, porém,

em muitos dos seus trabalhos nos são dados elementos que embasam a sua crítica ao Estado.

Um primeiro aspecto a salientar, é que o Estado, em sua essência e princípio, diverge de seu

plano aparente de neutralidade e universalidade, na medida em que “é a forma na qual os

indivíduos de uma classe dominante fazem valer seus interesses comuns e que sintetiza a

sociedade civil inteira de uma época” (MARX; ENGELS, 2007, p. 76). Sendo assim, não há

descolamento entre Estado e sociedade civil, entre a superestrutura e a estrutura, o primeiro é

reflexo de como a segunda se organiza em suas relações produtivas e sociais, expressa,

portanto a inerente contradição entre capital e trabalho presente no capitalismo. Em suma,

as condições sob as quais determinadas forças de produção podem ser utilizadas são
as condições da dominação de uma determinada classe da sociedade, cujo poder
social, derivado de sua riqueza, tem sua expressão prático-idealista na forma de
Estado [...] ( Ibidem, p. 42).

Além disso, há um imbricamento entre as relações de propriedade e a constituição do

Estado, que antecedem o modo de produção capitalista, porém, é nessa sociabilidade que sua

estrutura amadurece e se complexifica. Conforme Marx e Engels (2007) o Estado existe

apenas em função da propriedade privada. Esta última, ao longo de seu desenvolvimento, se

despiu da aparência de comunidade, como era a propriedade tribal que se limitava a

propriedade da terra. Na medida em que a divisão do trabalho avança e a propriedade privada

inclui a propriedade dos meios de produção, a captura do Estado pela classe dominante se

amplia, e este é

comprado progressivamente pelos proprietários privados por meio de impostos, cai
plenamente sob o domínio destes pelo sistema da dívida pública e (...), tornou-se
inteiramente dependente do crédito comercial que lhe é concedido pelos
proprietários privados, os burgueses (MARX; ENGELS, 2007, p. 75).

Em Glosas Críticas Marginais ao Artigo "O Rei da Prússia e a Reforma Social. De

um Prussiano”, Marx, em diálogo com um prussiano que disserta e critica a forma de

administrar do Rei da Prússia, bem como o pouco desenvolvimento político do país, traz

novos elementos para pensar a crítica a questão do Estado, e da própria política. Para o



prusssiano em questão, o problema do Estado estaria na ausência do desenvolvimento da

política. Marx constrói o artigo contra-argumentando com base na experiência da Inglaterra

da época, sendo o país mais desenvolvimento politicamente, que através de sua estrutura

administrativa empregava medidas contra o pauperismo e, contraditoriamente, era o país que

mais concentrava tal fenômeno. Tendo em vista esse aspecto, o problema então não estaria

localizado no modo de administrar, mas sim no próprio limite da política, no limite do

voluntarismo político, e no Estado, em sua gênese, como o exercício da impotência, pois é o

representante decisivo dos fenômenos oriundos da base econômica. Diante disto, Marx

questiona se o Estado poderia proceder de forma mais ampla frente ao crescente pauperismo,

e responde sua própria questão:

El Estado jamás encontrará en "el Estado y la organización de la sociedad" [...] la
razón de los males sociales. Hasta los políticos radicales y revolucionarios buscan la
razón del mal, no en la esencia del Estado, sino en una determinada forma de
gobierno, que tratan de sustituir por outra (MARX, 1982, 512-513).

Aqui, Marx nos mostra um ponto essencial do Estado, que mesmo tendo se ampliado e

sofrido alterações nas suas formas de intervenção desde a época do autor, ainda mantém seus

traços essenciais e determinantes: este não busca e não buscará no seu princípio constitutivo a

fonte de suas impotências, pois não poderia “superar la contradicción entre la disposicón y

buena voluntad de la administración, de uma parte, y de outra sus medios y su capacidad sin

destruirse a si mesmo” (Ibidem, p. 513). E demonstrando mais uma vez o Estado enquanto

reflexo da sociedade civil, acrescenta:

Si Estado moderno quisiera acabar com la impotencia de su administración, tendría
que acabar com la actual vida privada. Y si quisiera acabar com la vida privada,
tendría que destruirse a si mesmo, pues el Estado solo existe por oposicióin a ella.
[....] De ahí que El Estado no pueda creer em la impotencia interior de su
administracón, es decir, de si mismo. Sólo puede reconocer y tratar de corregir seus
defectos puramente formales y fortuitos (Ibidem, p. 514).

Aqui, além de elucidar a contradição entre a vontade administrativa e o princípio que

constitui o Estado, Marx demonstra seus limites, como o de não poder universalizar direitos

ou demandas, já que se organiza, a partir de seu princípio, assim como se organiza a

sociedade do capital, como vem sendo reiterado. Em outras palavras, sendo a sociedade civil

do Modo de Produção capitalista, o espaço onde os interesses privados e contraditórios de

determinadas classes prevalecem, assim também é o Estado, pois reflete esta sociabilidade

que administra, ou seja, representa e executa interesses dominantes e particulares, e não

universais. No entanto, não se explica o Estado e sua estrutura somente a partir da sociedade

civil, apesar desta ser o ponto de partida para a análise, o Estado reflete as relações sociais,



mas não é espelho destas, pois assume configurações mais complexas em seu marco

regulatório.

O limite de correção dos defeitos no âmbito formal dá papel de destaque as

instituições reguladoras do Estado, que adquirem também por meio deste uma forma política

(MARX, 2007). Estas instituições, apesar de limitadas nas suas ações, tem papel de destaque

na regulação e controle social, já que se apresentam como esferas resolutivas dos conflitos

sociais, mesmo que no plano formal/ideal, assumem, portanto, um papel ideológico. Dentre

estas instituições está o direito, vetor essencial para conferência da aparência universal estatal.

Em primeiro lugar, é importante demarcar que a constituição do direito, assim como

do Estado, antecede as relações capitalistas.1

O ordenamento jurídico em sentido próprio nasce (...) quando os interesses
divergentes, que em si poderiam conduzir em cada caso singular para uma solução
violenta, são reduzidos ao mesmo denominador jurídico, são homogeneizados no
direito (LUKÁCS apud SARTORI, 2014, p.281).

Em outras palavras, o direito, e o próprio Estado do qual faz parte, só surge e atua na

medida em que conflitos sociais emergem e se acirram na sociedade civil, que representa um

campo de conflitos e disputas, e por esse mesmo motivo seu papel no capital se amplia e

assume novas formas. Esse ponto é central para compreensão da sua funcionalidade ao capital

e da limitação da emancipação política que garante em determinadas conjunturas e períodos

históricos.

Naves (2014) caminha com Marx até certo ponto, e avança para teoria de Pachukanis,

importante jurista soviético e crítico do direito, identificando no direito romano pré-burguês a

fase embrionária do direito. Isto justificado pelo fato de a esfera da circulação mercantil nesta

sociedade não estar plenamente desenvolvida a ponto de generalizar as trocas mercantis no

âmbito do mercado mundial e, consequentemente, estabelecer as relações de equivalência

entre os sujeitos, ou seja, o não desenvolvimento do direito formal, igual e “universal” que

conhecemos e que regulamenta as relações de compra e venda do capital. Partindo desse

ponto, considera-se que a subjetividade do direito romano estaria presa a determinações

qualitativas que diferenciam um homem do outro, dentro de um sistema escravista apoiado

em instâncias religiosas, e não em condições de igualdade, como pressupõe a ideia do direito

1 Parte das reflexões aqui apresentadas acerca do direito foi iniciada e desenvolvida em meu trabalho de
conclusão de curso apresentado ao curso de Serviço Social da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) em
junho/2017, a saber: “Para uma crítica ao direito: um estudo a partir do processo de judicialização na Defensoria
Pública da União – núcleo Juiz de Fora (MG)”.



burguês:

A subjetividade humana, portanto, não se separa da condição social do agente, da
posição a ele atribuída no tecido social desde fora do processo de trocas. Isso
significa que a esfera da circulação não é capaz, por si mesma, de prover o homem
de capacidade para o exercício de atos de troca, e que essa capacidade tem que ser
atribuída ao homem por uma estrutura de poder, daí decorrendo a natureza política
da equivalência subjetiva nas sociedades antigas, como a romana, em contraposição
a equivalência subjetiva jurídica da sociedade do capital. (NAVES, 2014, p. 73-74)

Sartori (2014), apoiado em Lukács para sua discussão do direito, concorda que a

universalização do capital e da troca de mercadorias acarretou a universalização do sistema

jurídico, amparado na forma de contratos.  Conforme Marx (2012, p. 48):

Realmente, toda nova classe que toma o lugar de outra que dominava anteriormente
é obrigada, para atingir seus fins, a apresentar seu interesse como o interesse comum
de todos os membros da sociedade, quer dizer, expresso de forma ideal, é obrigada a
dar às suas ideias a forma da universalidade, a apresentá-las como as únicas
racionais, universalmente válidas.

Sartori aponta também que o fato do direito burguês não objetivar mais suprimir

relações medievais absolutistas e autoritárias exprime dele o caráter “revolucionário” presente

na sua formação, sobrando seu viés de normalização e manutenção de relações já postas, ou

seja, as relações de exploração do contexto capitalista presentes no âmbito da vida privada.

O Direito, logo, por meio de sua complexa imbricação com o Estado, aparece como
algo que vida dominar todos os campos da vida social, mesmo que de maneira tácita.
Trata-se, como já acentuado, de uma forma de regulamentação (que nunca é uma
mera regulamentação) totalizadora (SARTORI, 2010, p. 91).

O complexo do direito traz consigo algumas contradições: sua relação dever-ser x ser,

universalidade x autonomia e abstração x manipulação. Primeiramente, a relação ser x dever-

ser do direito é nomeada por Lukács como a relação entre legalismo e direito natural. De um

lado, o direito positivo, aquele efetivo que realmente alcança sua finalidade proposta e de

outro o direito natural, o dever-ser que deve servir como ideal para o direito positivo. Esta

relação é recíproca, fazendo com que um não funcione sem o outro, ou em outras palavras, o

direito efetivo não funcione sem sua prévia ideação. Sartori (2010) aponta que não há

contradição ou antagonismo entre ambos, apesar de ser uma relação conflituosa.

Assim, à medida que “na consciência dos homens esteve sempre presente a ideia de
um Direito não posto”, tanto o Direito posto faz parte do cotidiano, sendo critério da
própria normalidade democrática da sociedade-civil-burguesa, quanto faz o direito
não posto, quando há uma contraposição ao próprio Direito positivo na consciência
dos homens cotidianos. A questão relativa ao ser e ao dever-ser, pois, envolve a
dialética inerente às escolhas alternativas que se colocam concretamente no seio do
ser social: já ontologicamente, ser e dever-ser não se contrapõem, pois – como o
direito envolve posições teleológicas – o dever-ser é um momento da prévia ideação,
a qual, sempre, tem como limite as próprias relações sociais de determinada
sociedade (Ibidem, p. 77-78).



Não pretendemos aprofundar aqui a perspectiva lukacsiana do direito enquanto

ideologia. No entanto, é pertinente assinalar que a ideologia do direito estudada por Lukács

está presente, justamente, no papel ativo do direito não posto, aquele que mesmo presente

somente na normatividade adquire uma função social guiadora de condutas morais e éticas no

seio da vida cotidiana, sem necessariamente, estar concretizado.

Acerca do segundo ponto, foi afirmado anteriormente o caráter universal do direito em

seu desenvolvimento enquanto direito burguês, como necessidade para estabelecer uma

condição comum entre os sujeitos. Além disso, a universalidade também é demarcada quando

“o Direito é uma mediação que se interpõe entre o domínio direto e os conflitos entre as

diversas classes sociais com interesses diversos” (Ibidem, p. 80). Esse é o ponto de

contradição, pois conforme Sartori (2010) o direito tenta adquirir uma forma homogeneizada,

porém, é aplicado a casos singulares. Conforme o autor, a contradição custa ao direito uma

ausência da mediação entre o universal e o particular, ou seja, entre a norma e o caso

concreto, suprimindo nesse processo as particularidades. No entanto, tal característica não é

proveniente do direito em si, mas sim da sua existência enquanto recurso estatal, que se

coloca acima dos conflitos sociais e coloca o indivíduo singular acima de normas universais.

Ao passo que o direito aparece como esfera autônoma (do Estado e da própria

sociedade), sua autonomia é relativizada pela relação que possui, direta e indiretamente, com

as classes sociais, pois seu campo de atuação é externo a si mesmo. Contraditoriamente,

ocorre uma imbricação do direito com a esfera social, de tal modo que aparece como parte

efetiva, fixa e indispensável da vida humana, e suas normas, muitas vezes, como verdade

absoluta. Tal aparência confere ao direito um aspecto de um sistema fechado em si mesmo.

Esse fenômeno é nomeado de fetichismo do Direito, pois, ao pretender-se como esfera

autônoma, aparece dissociado da práxis social, regido por leis próprias, como se não fosse

influenciado pelo contexto social e manipulado pelos interesses de classes dominantes

(SARTORI, 2010).

Tais apontamentos estão diretamente relacionados com o terceiro e último ponto de

contradição, o duplo caráter do preceito jurídico. A relação contraditória entre a abstração e a

manipulação do direito é exposta quando este pretende exatidão e cientificidade, no entanto,

sua própria elaboração é feita por especialistas supostamente dotados da percepção da

cientificidade jurídica e da neutralidade. “Dois polos se mostram: a abstração e a

manipulação: na medida mesma da existência das abstrações e dos princípios gerais, há a



manipulação das normas singulares (SARTORI, 2010, p. 105).”

Como demarcado anteriormente, as instituições coletivas mediadas pelo Estado

adquirem com ele uma forma política. Marx (2007, p. 76) ressalta que “daí a ilusão, como se a

lei se baseasse na vontade, e mais ainda na vontade separada de sua base real [realen], na

vontade livre”. Tal “vontade livre” expressa que as relações de produção, que no capital

separa os detentores dos meios de produção dos vendedores da força de trabalho e distribui de

forma desigual tanto o trabalho quanto seu produto, aparentem ser relações de igualdade e

liberdade, relações estas mediadas por meio de contratos. “O processo do valor de troca,

desenvolvido na circulação, não só respeita, por conseguinte, a liberdade e a igualdade, como

estas são seu produto” (NAVES, 2014, p. 179-180). Em suma, os indivíduos se estabelecem

como iguais, equivalentes vivos:

A equivalência de indivíduos – que decorre da equivalência mercantil – [...]
constitui o sentido próprio do direito, a transformação do homem em algo que possa
ser comercializável sem a perda simultânea de sua vontade autônoma (Ibidem, p. 54-
55).

Ademais, além do apelo a igualdade, há um forte discurso em torno da liberdade. A

emancipação política vinda com a revolução burguesa trouxe consigo a ideia de que o homem

finalmente havia alcançado o ápice da liberdade. No entanto, o conceito de

“humanidade livre” e seu reconhecimento não são nada mais do que o
reconhecimento do indivíduo burguês egoísta e do movimento desenfreado dos
elementos materiais e espirituais que formam o conteúdo de sua situação de vida, o
conteúdo da vida burguesa atual; que, portanto, os direitos humanos não liberam o
homem da religião, mas apenas lhe outorgam a liberdade religiosa, não o liberam da
propriedade, mas apenas de conferem a liberdade da propriedade, não o liberam da
sujeira do lucro, mas, muito antes, lhe outorgam a liberdade de lucrar (MARX,
2003, p. 132)

Nas palavras de Iasi (2005, p. 172) o limite da emancipação política conquistada pelo

direito “é que aquilo que se torna igualdade perante a lei, ainda se produz e se reproduz como

desigualdade de fato”. Diante desses aspectos, em primeira instância, nos parece que a

emancipação política mostra-se historicamente como uma emancipação conquistada no plano

formal e ideal, fundada essencialmente através do direito, e que demarca também os limites

da democracia burguesa. Para Paço Cunha (2018, p. 690) “como é absurdo transformar a

realidade para encontrar os meios de sua própria transformação, os homens tomam os meios

já disponíveis para transformá-la ou tornados disponíveis no próprio processo.”

No entanto, é imprescindível alertar que considerar tal limite não nos permite ignorar a

dimensão objetiva da emancipação política, pois a conquista de direitos também é marcada



pela inclusão de demandas imediatas e primordiais para reprodução social da classe

trabalhadora. “O fato decisivo é que não se deve abandonar as mediações existentes sob o

risco do imobilismo esperançoso, que inviabiliza o movimento, poda alternativas” (PAÇO

CUNHA, 2018, p. 690).

Nesse sentido, a igualdade formal foi uma importante conquista da classe burguesa e
serviu mesmo a algumas necessidades das classes trabalhadoras até certo limite que
já parece ter sido alcançado, mas a conquista da igualdade concreta, da igualdade
substantiva que Mészáros (2002) recorrentemente sustenta, só pode ser resultado das
lutas dos trabalhadores de todo o mundo por livre acesso aos meios socializados da
produção da riqueza, pela superação dos “elementos estranhados” sobre os quais a
humanidade mesmo não tem qualquer controle e que funcionam anarquicamente
(Ibidem, p. 693)

Apesar do recorte aqui realizado estar centrado na análise de elementos que

contribuam para construção de uma crítica do direito e do Estado, não podemos deixar de

considerar que estes estão associados a outras mediações que engendram o sistema do capital

e funcionam de forma inter-dependente. Sendo assim, superar/ultrapassar o direito e o Estado

carece de conectá-los com tais mediações.

O sistema do capital tem três pilares interligados: capital, trabalho e Estado.
Nenhum deles pode ser eliminado por conta própria. Tampouco podem ser
simplesmente abolidos ou derrubados. As variedades particulares do Estado
capitalista podem ser derrubadas, e também restauradas, mas não o Estado enquanto
tal. Os tipos particulares das personificações historicamente dadas do capital e do
trabalho assalariado podem ser juridicamente abolidos, e restaurados, mas não o
capital e o trabalho como tais, em seu sentido substantivo de constituição como
encontrados na ordem sociometabólica do capital. A verdade sóbria a ser lembrada é
que tudo o que pode ser derrubado também pode ser restaurado. [...] A materialidade
do Estado está profundamente enraizada na base sociometabólica antagônica sobre a
qual todas as formações de Estado do capital são erguidas. Ela é inseparável da
materialidade substantiva tanto do capital quanto do trabalho. Só uma visão
combinada de sua inter-relação tríplice torna inteligíveis as funções legitimadoras
do Estado do sistema do capital (MESZÁROS, 2015, p. 28).

Aqui, são retomados por Meszáros alguns elementos já apresentados e outros novos

que nos dão pistas para refletir sobre a questão colocada de como pensar uma alternativa

radicalmente diferente, que pense a superação do tripé capital, trabalho e Estado (discussão

esta apresentada mais densamente em seu livro Para além do capital). Pistas, porque não há a

intenção de, nos limites deste trabalho, responder todos os questionamentos, mas sim instigar

o debate e a reflexão acerca da presente temática, que nos permita avançar e aproximar da

construção de possíveis respostas. O autor reitera o que foi discutido anteriormente acerca da

relação intrínseca entre Estado x sociedade civil, na medida em que capital e trabalho são

relações sociais que se encontram na base da sociabilidade do capitalismo, e Estado é a

superestrutura que se funda sobre esta. Logo, superar, ou nas palavras de Meszáros,

“transcender” o Estado requer superar primordialmente as relações sociais e de produção



entre capital e trabalho.

Outrossim, ainda conforme o autor, a questão central não deve girar em torno da

questão da democracia ideal para atingir o fim da emancipação humana, mas sim nas

modalidades de tomada de decisão que não devem ser confundidas com as modalidades de

tomada de decisão do Estado.

Os apologistas da “democracia representativa” querem limitar as soluções dos
nossos graves problemas a igualdade estritamente formal e a mais óbvia falta de
equidade substantiva da esfera política de regulação do Estado, em que elas não
podem ser encontradas. É preciso sair desse círculo vicioso autodestrutivo com seus
processos de tomada de decisão alienados sobrepostos às pessoas. A verdadeira
questão não é a “democracia direta” ou a “democracia representativa”, mas a eficaz
autorrealizável regulação de seu modo de existência pelos indivíduos (MESZÁROS,
2015, p. 22)

O caminho estaria então em construir uma forma de tomada de decisão na qual os

indivíduos definam a própria lei para si mesmos, para assim poderem modificá-la, e não

dependam de um sistema “superior e autônomo” como o direito. Como supracitado por Paço

Cunha, este caminho seria o que Meszáros chama de igualdade (ou democracia) substantiva.

Além disso, há a compreensão de que toda democracia desenvolvida nos marcos do

capitalismo e dentro do Estado capitalista, são democracias burguesas. Não porque não há

possibilidade de disputa no âmbito da política e este só pode ser composto por frações da

classe dominante, mas sim porque se essa disputa não for acompanhada e antecedida de

mudanças substantivas no âmbito da sociedade civil, a política continuará a refletir as relações

de produção onde a classe que domina materialmente, domina também idealmente e

politicamente.

Importa salientar que para trazer a tomada de decisão para mãos dos indivíduos, uma

série de mediações de longo prazo são necessárias no que se refere à organização da

sociedade civil. Sartori (2014) afirma que a inversão da lógica em não pensar um direito

crítico, mas sim uma crítica ao direito, não implica ignorar que há normas de convívio

necessárias, no entanto, tal consideração não deve entender normas enquanto regras jurídicas

inseparáveis do gênero humano e descoladas do controle consciente e coletivo dos homens.

Consideração esta que Iasi (2005) também faz quando sinaliza a importância de

“dessacralizar” o direito, reconhecendo-o e afirmando-o enquanto produto humano. “Se a

particularização que determina a lei pode, em certas circunstâncias, fazer parte do percurso

das lutas pela emancipação humana, ela é algo a ser superado (...). Ela não é resolutiva; é

parte do problema a ser resolvido (SARTORI, 2014, p. 294).”

Assim, mesmo no que diz respeito à busca de uma sociedade emancipada, tem-se



que o Direito e a democracia burguesa podem somente, e até certo ponto, ser
importantes taticamente; aquilo que passa por elas, e as conquistas que advém da
práxis que permeia essas esferas, podem significar progressos. No entanto [...] isso
se dá apesar da democracia burguesa e do Direito, e não devido a eles. É necessário,
seguindo essa perspectiva, criticar o próprio ser do capital. A prática contestadora,
porém, não é simplesmente uma questão de consciência e de moral individuais;
trata-se, em verdade, da questão “do que fazer?”, da questão que passa pela
elaboração coletiva de uma contestação efetiva aos imperativos do capital (Ibidem,
p. 296-297).

Importa ressaltar que a luta política, pela expansão democrática, isto é, a luta dentro do

aparato institucional do Estado encontra seu principal limite não na forma como opera, mas

em sua própria gênese e de seu aparato jurídico-administrativo. Entender tal limitação não é

desconsiderar a importância de conquistas democráticas, mas sim buscar elementos para uma

reflexão crítica que permita avançarmos na construção de um horizonte realmente

emancipatório. Sendo a estrutura social a base da reprodução de desigualdades entre classes

sociais opostas, esta deve sofrer mudanças que alterem radicalmente seu funcionamento, para

assim pensarmos em alterar a superestrutura que se funda sobre essa base, onde se localiza o

Estado; papel este que o direito, como demonstrado nestas breves considerações, não pode

assumir.
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