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RESUMO 

 

O objetivo geral da pesquisa foi analisar as categorias direito e moral na perspectiva de István 

Mészáros e identificar as contribuições desses conceitos para compreensão da formação 

humana. Para tanto, foram utilizadas as obras A teoria da alienação em Marx (Mészáros, 

2016a), Filosofia, ideologia e ciência social (Mészáros, 2008a), Para além do Capital 

(Mészáros, 2016b), O poder da ideologia (Mészáros, 2014), Educação para além do capital 

(Mészáros, 2008b) e a Revolta dos intelectuais na Hungria (Mészáros, 2018). Desenvolveu-se 

uma pesquisa teórica, que traduz o conhecimento do objeto, de sua estrutura e dinâmica, a 

reprodução no plano do pensamento, do movimento real do objeto, por meio do materialismo 

histórico-dialético. Mészáros defende uma teoria de suplantação do sistema do capital enquanto 

sistema de organização da sociedade de mercado, capitalista e nesse contexto faz a crítica do 

direito e da moral, que na sociedade burguesa assumem a função de instituições que garantem 

a continuidade e perpetuação do sistema do capital. Verificou-se que uma perspectiva 

ontológica dos conceitos de direito e moral é de fundamental importância para a transcendência 

positiva do sistema sociometabólico do capital, que ocorre por meio de uma transformação 

radical do modo de organização social, que passa pela educação, aqui compreendida como 

formação humana. Conclui-se que, a transformação social se concretiza por meio de uma 

transformação interior do ser humano, na qual ele passa a buscar sua própria realização, 

exercendo toda a potencialidade de suas capacidades, que se efetivam por meio do trabalho em 

uma perspectiva ontológica enquanto necessidade humana interior. 

 

Palavras-chave: Direito. Moral. Formação Humana. Mészáros. Trabalho. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of the research was to analyze law and moral categories from the 

perspective of István Mészáros and to identify the contributions of these concepts to the 

understanding of human formation. For this purpose, as theoretical basis we used Marx’s 

Theory of Alienation (Mészáros, 2016a), Philosophy, Ideology and Social Science (Mészáros, 

2008a), Beyond Capital (Mészáros, 2016b), The Power of Ideology (Mészáros, 2014), 

Education Beyond Capital (2008b) and the Revolt of Intellectuals in Hungary (Mészáros, 

2018). A theoretical research was developed, the knowledge of the object, its structure and 

dynamics, the reproduction in the plane of thought, the real movement of the object, through 

historical-dialectical materialism. Mészáros supports a theory of supplanting the current system 

of social organization and in this context criticizes law and morals, which in the bourgeois 

society assume the role of institutions that guarantee the continuity and perpetuation of the 

capital system. Thus, an ontological perspective concerning the concepts of law and morality 

represents fundamental importance for the positive transcendence of the sociometabolic system 

of capital, which occurs through a radical transformation of the mode of social organization, 

which includes education, understood as human formation. Therefore, the social transformation 

occurs through an inner transformation of the human being, in which the individual starts to 

seek his/her own fulfillment, exercising all the potential of his/her capacities, which are effected 

through work as an inner human need. 

 

Key words: Law. Moral. Human formation. Mészáros. Work. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa originou-se com o objetivo de analisar obras de István Mészáros buscando 

apreender a sua perspectiva sobre os conceitos de direito e moral e identificar as contribuições 

de tais conceitos para a compreensão da formação humana. 

Como pesquisadora, graduada em direito e vinda de uma formação tipicamente liberal, 

possuía uma visão clássica do direito. Ao ingressar no programa de mestrado, minha 

orientadora me propôs o desafio de expandir meus horizontes teóricos e buscar uma perspectiva 

diferente, crítica, para o direito da sociedade dominada pelo sistema do capital. 

Ao pensar o direito na sociedade capitalista, sobressai-se a influência que ele exerce no 

pensamento social, posto que juntamente com a moral, compõem parte significativa da carga 

ideológica impregnada na sociedade. Disso decorre o interesse em investigar, em uma 

perspectiva crítica, qual a função exercida pelo direito e pela moral na sociedade do capital. 

Dessa forma, surgiu a oportunidade de analisar as concepções de direito e moral como 

se apresentam na sociedade moderna, bem como o seu contraponto, em uma concepção 

marxiana, buscando apreender sua forma não apenas no aspecto teórico, mas principalmente 

compor seu movimento concreto, real, enquanto instituições que atuam diretamente na vida das 

pessoas. 

Ao analisar a sociedade contemporânea, sob uma perspectiva liberal, hegemônica, o 

papel atribuído ao direito e à moral é nitidamente secundário em relação ao modo de 

organização social posto. 

O positivismo jurídico1, nas palavras de Hans Kelsen (1999, p. 21-22), defende que o 

direito se apresenta em várias épocas e em diversos tipos de sociedade como “ordens de conduta 

humana [...]. As normas de uma ordem jurídica regulam a conduta humana”, nessa perspectiva, 

o direito é visto como mero regulador de condutas, com vistas a impedir que os homens 

retornem a um suposto estado de barbárie. 

 
1 De acordo com Norberto Bobbio (1995, p. 15) a “expressão positivismo jurídico não deriva daquela de 

positivismo em sentido filosófico [...]. A expressão positivismo jurídico deriva da locução direito positivo 

contraposta àquela do direito natural”. Em apertada síntese, trata-se, basicamente, da distinção entre as leis 

naturais, que derivam de uma ordem divina ou da própria natureza (direito natural) contrapostas ao que Kelsen 

(1999, p. 75) chamou de “direito estabelecido por atos humanos” (direito positivo). Segundo Bobbio (1995, p. 26) 

o “positivismo jurídico é uma concepção de direito que nasce quando o direito natural e o direito positivo não mais 

são considerados direito no mesmo sentido [...]. Positivismo jurídico é aquela doutrina segundo a qual não existe 

outro direito senão o positivo”. 
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Em uma perspectiva positivista, a moral2 se constitui em “normas sociais, isto é, normas 

que estatuem, quer dizer, estabelecem como devida (devendo ser) uma determinada conduta de 

homens referida – imediata ou mediatamente – a outros homens” (KELSEN, 1999, p. 46). A 

moral é usada como diretriz, como postulados abstratos a serem seguidos, com o intuito de 

alcançar uma transformação que nos permita (no modo de produção social capitalista) a agir de 

modo mais harmonioso e justo uns com os outros (MÉSZÁROS, 2016a). 

O direito apresenta também uma característica coercitiva, vez que prescreve punições 

em caso de descumprimento de suas regras, pois, segundo Kelsen (1999, p. 44), o direito é 

concebido “como uma ordem de coação, isto é, como uma ordem normativa que procura obter 

uma determinada conduta humana ligando à conduta oposta um ato de coerção socialmente 

organizado”, enquanto a moral não prevê, a princípio, qualquer punição ao descumprimento de 

seus preceitos, pois trata-se de uma “ordem social que não estatui quaisquer sanções [...], visto 

que as suas sanções apenas consistem na aprovação da conduta conforme as normas e na 

desaprovação da conduta contrária às normas, nela não entrando sequer em linha de conta, 

portanto, o emprego da força física” (KELSEN, 1999, p. 44). 

Contudo, uma análise mais detida acerca de tais temas, em uma perspectiva ontológica 

marxiana, a partir das obras de Mészáros, nos revela uma faceta completamente diferente 

daquela defendida pelos teóricos liberais, que entendem o direito e a moral apenas como normas 

reguladoras de condutas. Uma análise crítica aponta que o antagonismo entre capital e trabalho, 

irradia seus reflexos em todas as esferas da vida humana, incluindo o direito e a moral 

(MÉSZÁROS, 2016a), que na realidade concreta cumprem a função de garantir a continuidade 

do sistema de organização social. 

Em um quadro de referência marxiano, percebemos o real papel desempenhado pelo 

direito e pela moral na sociedade capitalista, pois ao analisar, no decorrer da história, as 

mediações entre esses conceitos, a propriedade privada e a alienação, observamos como o 

processo de alienação também subverte o direito e a moral e os transforma em instituições 

balizadoras da ordem social em voga. 

O direito e a moral são as instituições que garantem a continuidade e a perpetuação do 

sistema sociometabólico do capital. Da mesma forma, uma análise ontológica de tais conceitos 

mostra que a transformação social jamais poderá ser realizada no modo de organização social 

 
2 O conceito de moral, também é estabelecido como o objeto da ética. Segundo Vázquez (1999, p. 23-24) “a ética 

é a ciência da moral, isto é, de uma esfera do comportamento humano. [...] A moral não é ciência, mas objeto da 

ciência. [...] Moral vem do latim mos ou mores, costume ou costumes, no sentido de conjunto de normas ou regras 

adquiridas por hábito. A moral se refere, assim, ao comportamento adquirido ou modo de ser conquistado pelo 

homem”. 
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vigente, pois o capital é “um sistema de comando cujo modo de funcionamento é orientado para 

a acumulação” (MÉSZÁROS, 1995, p. 130), ou seja, o sistema do capital pressupõe para a sua 

continuação a exploração da força de trabalho alheia com vistas a acumulação. 

Assim, por mais que os teóricos liberais se debrucem por anos a fio em suas concepções 

morais, que reproduzem sua ideologia, com o objetivo de nos convencer de que por meio da 

moral capitalista os seres humanos podem operar uma transformação significativa que nos 

permita viver de forma justa e harmônica, a realidade, escancarada por uma análise marxiana 

da sociedade, expõe justamente o contrário, que a transformação do modo de organização social 

requer, para que seja realmente efetiva, a suplantação do sistema do capital, pois este modo de 

produção social não permite qualquer alteração que vise a igualdade entre os seres humanos, já 

que ele precisa da exploração para se manter ativo (MÉSZÁROS, 2016b). 

A suplantação do sistema do capital, requer para a sua efetivação, a desmistificação, a 

exposição das instituições que amparam o modo de produção social. Nesse contexto, a 

apreensão dos conceitos de direito e moral em uma perspectiva ontológica se mostra 

extremamente necessária em um cenário de transformação social, pois um panorama histórico 

e dialético de tais conceitos, nos revela que na prática social eles são usados como um dos 

pilares de sustentação da sociedade do capital. 

Isso porque, na sociedade do capital, o direito está interconectado com as relações de 

troca, com a mercadoria e com a propriedade privada, segundo Pachukanis (1988, p. 8-9) a 

filosofia do direito “nada mais é, com certeza, do que a filosofia da economia mercantil, que 

estabelece as condições mais gerais, mais abstratas sob as quais se pode efetuar a troca de 

acordo com a lei do valor e ter lugar a exploração sob a forma de ‘contrato livre’”. 

Segundo Marx (2011b, p. 59) “toda produção é apropriação da natureza pelo indivíduo 

no interior de e mediada por uma determinada forma de sociedade”, o que evidencia que a 

propriedade enquanto apropriação, possui várias formas, e que a propriedade privada é apenas 

uma das formas possíveis da propriedade. 

A propriedade privada, na sociedade moderna, pode ser entendida como a apropriação 

do produto do trabalho alheio, e seu pressuposto é a posse, como Marx (2011b, p. 79) explica, 

na sociedade moderna “a propriedade aparece como a relação mais simples de uma organização 

desenvolvida. Mas o substrato mais concreto, do qual a posse é relação, é sempre pressuposto. 

[...] A posse pressupõe sempre, esta ‘categoria jurídica mais concreta’, já que a posse é 

considerada ‘como a mais simples relação jurídica do sujeito’”. 
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Marx (2011b) estabelece que o início da relação entre o direito e a propriedade se dá por 

intermédio da posse, vez que o direito surge para salvaguardar a propriedade privada, a posse 

única, pois o direito acompanha  

 

A consolidação da propriedade privada, a sua extensão universal tanto aos sujeitos 

como a todos os objetos possíveis; a libertação da terra das relações de domínio e 

servidão; a conversão de toda propriedade em propriedade mobiliária; o 

desenvolvimento e preponderância das relações obrigacionais e, finalmente, a 

constituição de um poder político autônomo como particular forma de poder – ao lado 

da qual tem lugar o poder puramente econômico do dinheiro – assim como a 

subsequente divisão, mais ou menos profunda entre a esfera das relações públicas e 

das relações privadas, entre o direito público e o direito privado. (PACHUKANIS, 

1988, p. 10) 

 

Direito e moral são construções sociais históricas, e para apreendê-los corretamente é 

preciso analisá-los em uma perspectiva também histórica, concomitante com os demais 

institutos que compõem a sociedade moderna, principalmente o modo de organização social, 

ou seja, o capitalismo, pois, segundo Pachukanis (1988, p. 10) “a análise da forma mercantil 

revela o sentido histórico concreto da categoria do sujeito e põe a nu os fundamentos dos 

esquemas abstratos da ideologia jurídica”. 

Segundo Pachukanis (1988), direito e moral são os pilares da sociedade moderna e se 

inter-relacionam com as instituições centrais da sociedade burguesa, tais como a família, o 

Estado, a propriedade privada e a relação destes com o trabalho. O trabalho é a categoria central 

analisada por Marx e, portanto, é o fio condutor desta pesquisa. 

As mediações dos conceitos de direito e moral com a categoria trabalho sob a 

perspectiva de Mészáros, irão conduzir a pesquisa, sob o quadro de referência do autor húngaro, 

que nos auxiliará na apreensão do aspecto ontológico de tais conceitos, e possibilitará traçar 

aproximações com a concepção do autor sobre educação, enquanto formação humana, 

buscando desenvolver a seguinte indagação: qual o papel desempenhado pelo direito e pela 

moral na sociedade do capital? 

Nesse sentido, o objetivo geral do presente trabalho foi analisar as categorias direito e 

moral na perspectiva de Mészáros e identificar as contribuições desses conceitos para a 

compreensão da formação humana. 

Os objetivos específicos foram: 

•  analisar a concepção, as mediações e a estrutura interna dos conceitos de direito 

e moral no desenvolvimento histórico da sociedade;  

• compreender os conceitos de direito e moral em uma concepção liberal e seu 

contraponto em uma perspectiva marxiana;  
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• compreender as rupturas, as continuidades e descontinuidades da concepção de 

direito, moral e formação humana, bem como delinear, os pontos fundamentais 

de tais conceitos e de que forma eles se entrelaçam e se complementam. 

  

A pesquisa objetiva contribuir para a constituição de uma outra perspectiva para as 

questões sociais, cujas contradições sociais, representadas pela luta de classes, sejam analisadas 

por outros ângulos, que não aqueles propostos pelas teorias liberais, investigando uma teoria 

que apresente as reais funções exercidas pelo direito e pela moral na sociedade contemporânea, 

revelando a quem eles servem, e vislumbrando uma alternativa viável para transformar a 

realidade.  

Para tanto, lançamos mão de uma pesquisa bibliográfica, cujo fundamento teórico-

metodológico é o materialismo histórico-dialético, buscando apreender o movimento real do 

objeto. Nessa perspectiva, o trabalho se apresenta como categoria fundante para as demais 

mediações necessárias para a compreensão de direito e de moral em uma perspectiva marxiana. 

É esta mesma categoria – trabalho – que permite a compreensão das demais mediações que 

compõe o todo complexo das relações sociais, tais como, família, Estado, propriedade privada, 

alienação. Segundo Mészaros (2016a) a relação ontológica fundamental para se compreender 

todos esses conceitos acontece na relação entre o homem, a natureza e a atividade produtiva 

(trabalho).  

Mészáros (2016a) mostra que a concepção ontológica de Marx sobre o trabalho, 

evidencia as contradições das relações econômicas e nos auxilia na compreensão do real 

movimento da sociedade, pois as análises ontológicas marxianas revelam que ocorrem 

múltiplas mediações específicas em todas os setores da vida humana. 

Desvendar a função concreta desempenhada pelo direito e pela moral na sociedade 

capitalista se mostra necessário, pois de acordo com Mészáros (2016a) a análise de Marx sobre 

a economia não pode ser simplesmente estendida às demais esferas da vida, ou às demais 

instituições da sociedade, pois cada instituição, seja o direito, a moral, a família ou qualquer 

outra, possui suas particularidades e carecem de uma análise específica: 

 

Mesmo que a desmistificação da sociedade capitalista, por causa do caráter fetichista 

do seu modo de produção e de troca, tome como ponto de partida a análise da 

economia, isso de modo algum significa que os resultados dessa investigação 

econômica possam simplesmente ser transferidos para as demais esferas e níveis. Até 

mesmo no tocante a cultura, política, direito, religião, arte, ética, etc. da sociedade 

capitalista, ainda será preciso descobrir nos vários níveis da generalização histórico-

filosófica as mediações complexas que nos capacitem para chegar a conclusões 

confiáveis tanto sobre as formas ideológicas específicas em questão quanto sobre a 



13 

 

forma dada, historicamente concreta, da sociedade capitalista como um todo. 

(MÉSZÁROS, 2016a, p. 108). 

 

Para apreender o movimento real do direito e da moral na sociedade capitalista é preciso 

estabelecer suas múltiplas mediações, pois “não é possível apreender o específico sem 

identificar suas múltiplas interconexões com um sistema dado de mediações complexas” 

(MÉSZÁROS, 2016a, p. 108). As mediações são complexas pois Marx trabalha com o conceito 

de tempo histórico aberto, em que os objetos de análise e a própria sociedade são dinâmicos e 

estão em constante movimento (MÉSZÁROS, 2016a). 

Por isso, a importância de usar como base as análises ontológicas de Marx, pois seus 

estudos nos oferece um panorama geral, com a concepção de totalidade, que nos possibilita 

aproximações com conceitos específicos como o direito, a moral e a educação, já que segundo 

Mészáros (2016a, p. 110), o sistema marxiano “é organizado nos termos de uma teleologia 

intrinsecamente histórica – aberta –, que não pode admitir a fixidez em nenhum dos seus 

estágios”, Marx e Mészáros não trabalham com soluções fixas, mas com a concepção dinâmica 

da sociedade. 

Assim, a análise ontológica dos conceitos de direito e moral, deve ser realizada em um 

contexto histórico, pois: 

 

Na concepção marxiana, a história permanece história, o que significa simplesmente 

que os instrumentos e as formas de intercâmbio humano são concebidos por Marx 

como intrinsecamente históricos, mutantes, sócio-historicamente específicos – em 

todo e qualquer estágio do desenvolvimento humano. (MÉSZÁROS 2016a, p. 231). 

 

Nas ciências naturais, de acordo com Pachukanis (1988), é possível determinar com 

precisão o momento histórico do surgimento dos conceitos investigados. O conceito de energia, 

por exemplo, quando abordado pelas ciências naturais “não está limitado por qualquer espécie 

de marco cronológico” (PACHUKANIS, 1988, p. 31), já que a “lei da transformação da energia 

já atuava bem antes do aparecimento do homem sobre a terra e continuará atuando ainda quando 

nela se houver extinguido de todo a vida. Ela situa-se fora do tempo, é uma lei eterna” 

(PACHUKANIS, 1988, p. 31). 

O mesmo não acontece nas ciências sociais, pois os conceitos investigados são 

eminentemente históricos, são produtos da história, ou como diz Pachukanis (1988, p. 32), trata-

se de uma “evolução das relações humanas que progressivamente fizeram deste conceito uma 

realidade histórica”. Os conceitos nas ciências sociais se desenvolvem historicamente, no 

decorrer do tempo. 



14 

 

Segundo Pachukanis (1988, p. 32), Marx inicia suas análises estabelecendo que “o 

trabalho, como a relação mais simples do homem com a natureza, encontra-se em todos os 

estágios de evolução, sem exceção; porém como abstração econômica, surge bem mais tarde”. 

Assim, o trabalho, por ser a relação ontológica fundamental do homem com a natureza, está 

presente em todos os estágios do desenvolvimento histórico do homem, mas ao analisá-lo no 

âmbito da economia política, como trabalho assalariado – próprio da sociedade de mercado –, 

somente surge historicamente após o declínio do sistema feudal ocidental3 (MÉSZÁROS 

2016a). 

Pachukanis (1988, p. 32) demonstra que a “evolução real das relações econômicas que 

relegou para segundo plano as distinções entre as diferentes espécies de trabalho humano, para 

colocar em seu lugar, “o trabalho em geral”, correspondeu a esta evolução do conceito”, ou 

seja, nas ciências sociais “a evolução dos conceitos corresponde a dialética real do processo 

histórico” (p. 32).  

Da mesma forma, Pachukanis (1988) evidencia que de acordo com Marx, se 

conseguirmos entender a forma mais desenvolvida de um objeto dado, também seremos capazes 

de compreender sua forma passada, embrionária, e seu desenvolvimento histórico.  

Esse foi o método que Marx (2011b) usou para estabelecer seu conceito de capital, nos 

Grundrisse, ele define que “o capital é a potência econômica da sociedade burguesa que tudo 

domina”. Ao fazer suas análises, Marx partiu do princípio metodológico de que na investigação 

do sistema econômico historicamente mais complexo, o burguês, estava a chave para entender 

não somente este, mas os demais sistemas econômicos que foram utilizados no 

desenvolvimento da sociedade, o que: 

 

Permitiu que ele colocasse no centro de sua análise o capital como poder despótico da 

ordem sociometabólica existente. Essa escolha é feita para demonstrar tanto os 

aspectos positivos desse sistema reprodutivo, que faz o capital prevalecer como força 

onipotente da sociedade, como os negativos, que estão destinados a levá-lo à 

 
3 Segundo Guerreau (2006, p. 437) “os termos feudalidade, feudalismo e Idade Média, têm inúmeras conotações 

e mesmo entre os medievalistas seu emprego suscita graves discordâncias”, para o autor, o período se estendeu 

aproximadamente do século IV ao XVI, por possuírem em comum o fator religioso como forma de controle social, 

pois o “elemento Cristo-eclesia, através de sua definição passava diretamente a formulação abstrata do conjunto 

de estruturas de dominação e de controle da sociedade”. Já, o historiador Le Goff (2005, p. 83-85) coloca o 

“feudalismo no quadro de evolução do ocidente entre os séculos 10º e 14. [...] o feudalismo é o conjunto de laços 

pessoais que unem entre si, hierarquicamente, os membros das camadas dominantes da sociedade. Tais laços 

apoiam-se em uma base real: o benefício que o senhor concede ao seu vassalo em troca de um certo número de 

serviços e de um juramento de fidelidade. [...] se trata, em primeiro lugar, de um sistema de posse e exploração da 

terra”. Já para Schiera (1998, p. 1213) “a grande ‘fase de transição’ que leva do sistema feudal ao Estado Moderno, 

engloba, aproximadamente, o período que vai do século XII ao século XVI”. Para maiores detalhes sobre a 

transição do feudalismo para o capitalismo recomenda-se a leitura do livro de Marx e Engels, A ideologia Alemã, 

bem como do livro de Marx Formações econômicas pré-capitalistas.  
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desintegração. É por isso que o capital em sua forma plenamente desenvolvida deve 

constituir o ponto de partida e o ponto de chegada. (MÉSZÁROS, 2016b, p. 703, 

grifos do autor).  

 

Determinar o capital, no auge de seu desenvolvimento, como ponto de partida e ponto 

de chegada da análise, não significa que a investigação do surgimento do capital não seja 

importante, ou que ele tenha nascido com o capitalismo, pelo contrário “como Marx demonstra 

em vários contextos, todos os aspectos da forma plenamente desenvolvida do capital [...] 

apareceram em algum grau na história muito tempo antes da fase capitalista, em alguns casos, 

até milênios antes” (MÉSZÁROS, 2016b, p. 703).  

Cumpre ressaltar, que para Mészáros (2016b), capital e capitalismo são coisas distintas, 

o primeiro sendo encontrado em diversas fases no decorrer da história, e o último representando 

um sistema econômico de uma época específica. Em uma entrevista publicada pela revista 

Crítica Marxista, Mészáros (1995, p. 131) ressaltou que é “crucial reconhecer que o capital é 

um sistema metabólico, um sistema metabólico sócio-econômico de controle. Você pode 

derrotar o capitalista, mas o sistema fabril permanece, a divisão de trabalho permanece, nada 

mudou nas funções metabólicas da sociedade”. 

Assim, é possível que se supere o capitalismo, sem, contudo, que ocorra efetivamente a 

suplantação do capital, como foi o caso da União Soviética pós-revolucionária, que não era 

capitalista, mas cujo sistema permanecia sob o domínio do capital (MÉSZÁROS, 1995). O que 

ocorre é que ao não superar o capital (que se apresenta de diversas formas, que não apenas a 

capitalista de controle econômico), esse sistema de controle sociometabólico encontra uma 

forma de prosseguir com a realização de seu objetivo último que é acumulação, passando por 

cima de tudo e de todos que se interponham em seu caminho, inclusive da humanidade 

(MÉSZÁROS, 1995). 

O que Marx pretendia ao iniciar suas investigações a partir do modo de produção 

capitalista, segundo Mészáros (2016b, p. 703), era demonstrar que “concentrar-se na forma 

plenamente desenvolvida é necessário para mostrar a tendência à dissolução do sistema e 

também como parte da crítica marxiana da economia política”. Por isso, compreender o direito 

e a moral como eles se apresentam na sociedade burguesa (forma mais desenvolvida da 

sociedade) é a chave para entender seu real movimento, e apreender sua função na sociedade, 

não só no aspecto teórico, mas principalmente na realidade concreta. 

Assim, ao analisar o direito e a moral em sua forma mais desenvolvida, como se 

apresentam na sociedade capitalista, os apreendemos como “uma categoria histórica que 

corresponde a um regime social determinado, edificado sobre a oposição de interesses 
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privados” (PACHUKANIS, 1988, p. 36). O método em Marx, a análise histórica, nos permite 

a compreensão de que o direito e a moral representam o movimento real da sociedade, são 

produtos do desenvolvimento social e não meras abstrações do pensamento (PACHUKANIS, 

1988). 

A concepção marxiana de direito e moral nos revela também, que na sociedade moderna, 

tais conceitos estão enraizados na construção ideológica da classe burguesa, e que a derrocada 

da ideologia dominante ocorre por meio de sua crítica constante: 

 

Toda ideologia perece simultaneamente com as relações sociais que as geraram. 

Porém esse desaparecimento definitivo é precedido por uma fase onde a ideologia 

perde, sob os golpes desferidos pela crítica, a capacidade de dissimular e velar as 

relações sociais das quais nasceu. Despir as raízes de uma ideologia, é o sinal certo de 

que seu fim se aproxima. (PACHUKANIS, 1988, p. 29). 

 

A partir da concepção mészáriana de direito e moral, estenderemos os resultados ao 

campo da educação, vez que todas essas instituições que compõe a sociedade moderna estão, 

ao fim e ao cabo, interconectadas, representando, cada uma delas, uma esfera da vida humana, 

assim, a suplantação do sistema posto, depende de uma radical transcendência em todas estas 

áreas. 

Mészáros (2016a) concebe a educação em uma perspectiva ampla, como formação 

humana, que também relacionada ao campo da ontologia marxiana, se constitui a chave para a 

efetiva suplantação do sistema do capital, pois representa a formação interior do ser humano, o 

ser humano automediado consigo e com a natureza. 

Por isso o referencial teórico da pesquisa se mostra tão importante, pois somente uma 

análise em uma perspectiva ontológica revela o movimento real que o direito, a moral e a 

formação humana realizam na sociedade e visualiza um horizonte alternativo a ser seguido. 

Em meio a extensa produção de Mészáros, seus livros mais utilizados para a elaboração 

da pesquisa foram A teoria da alienação em Marx; Filosofia, ideologia e ciência social; Para 

além do Capital; O poder da ideologia; Educação para além do capital e a Revolta dos 

intelectuais na Hungria. 

A escolha de István Mészáros como autor principal para a pesquisa não foi aleatória, ele 

é considerado como um dos principais autores marxistas da atualidade4. Antunes (1995, p. 129) 

 
4 De acordo com a editora Boitempo, Mészáros é reconhecido como um dos principais intelectuais marxistas 

contemporâneos e recebeu, entre outras distinções, o Deutscher Memorial Prize, em 1970, por A teoria da 

alienação em Marx, o título de Pesquisador Emérito da Academia de Ciências Cubana, em 2006, e o Prêmio 

Libertador al Piensamiento Crítico, em 2008, concedido pelo Ministério da Cultura da Venezuela, por sua obra O 

desafio e o fardo do tempo histórico. 
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o apresentou em uma entrevista publicada pela revista Crítica Marxista como “um conhecido 

filósofo húngaro que colaborou diretamente com Lukács, junto à Universidade de Budapeste, 

nos anos que antecederam à intervenção soviética na Hungria, em 1956. Posteriormente, 

radicou-se na Inglaterra, junto à Universidade de Sussex, onde aposentou-se”. 

O trabalho de Mészáros é extenso, e alguns de seus livros ainda não possuem versões 

em português. Suas obras publicadas no Brasil são: A teoria da alienação em Marx (Mészáros, 

2016a); Filosofia, ideologia e ciência social (Mészáros, 2008a); A necessidade do controle 

social (Mészáros, 1996a); Produção destrutiva e Estado capitalista (Mészáros, 1996b); Para 

além do capital (Mészáros, 2016b); O poder da ideologia (Mészáros, 2014); O século XXI – 

socialismo ou barbárie (Mészáros, 2004); Educação para além do capital (Mészáros, 2008b); O 

desafio e o fardo do tempo histórico: O socialismo no século XXI (Mészáros, 2007); A crise 

estrutural do capital (Mészáros, 2009); Estrutura social e formas de consciência Vol. 1 

(Mészáros, 2010a); Atualidade histórica da ofensiva socialista: uma alternativa radical ao 

sistema parlamentar (Mészáros, 2010b); Estrutura social e formas de consciência Vol. 2 

(Mészáros, 2011); A montanha que devemos escalar (Mészáros, 2015) e A revolta dos 

intelectuais na Hungria (Mészáros, 2018). 

É preciso traçar, ainda que sucintamente, a trajetória acadêmico-profissional desse autor 

húngaro, para que entendamos de que lugar histórico partem suas análises, bem como, com 

quais autores ele dialoga e aos quais ele se opõe. 

 Rago Filho e Rezende, o descrevem como: 

 

Filho de uma enfermeira que em 1933 teve que abandonar a profissão e se tornar 

metalúrgica, Mészáros, nascido em 1930, aos 12 anos falsificou uma carteira de 

trabalho, adulterando sua idade para 16 anos (o mínimo permitido para registro de 

trabalho naquela ocasião) para sustentar a família. Trabalhou numa metalúrgica de 

aviões e em outras fábricas até entrar para a Universidade de Budapest, em 1950, onde 

teve seu primeiro contato com Lukács [...]. (RAGO FILHO; REZENDE, 2018, p. 11). 

 

Mészáros é conhecido também por ser um dos representantes da chamada escola de 

Budapeste, composta basicamente por intelectuais que se baseavam no materialismo histórico 

dialético. Mészaros (2018), iniciou sua vida adulta no auge da Guerra Fria, o autor descreve 

que a Hungria passava por um momento conturbado devido a intervenção Russa, que tentava 

implementar (expandir) o regime stalinista. Tal regime, se caracterizava por repudiar e 

repreender (com o uso de violência) qualquer tipo de oposição ou conduta que se mostrasse 

contrária ao governo russo  
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Da universidade ao ensino médio [...] é quase impossível estudar uma língua 

estrangeira que não seja o russo; e a maior parte dos estudos nas universidades voltou 

a ser uma repetição mecânica e dogmática de fórmulas políticas, batizadas com o 

pomposo nome de ‘marxismo-leninismo’;[...] a atividade dos cientistas foi paralisada 

pelo controle arbitrário do partido. (MÉSZÁROS, 2018, p. 26). 

 

A experiência de Mészáros com o socialismo soviético possibilitou ao autor a 

compreensão de que o regime socialista implementado pela União Soviética, não possuía 

qualquer relação com o socialismo elaborado por Marx, pois o dito socialismo realizado pelos 

soviéticos se perdeu no caminho e inverteu os preceitos ideológicos, ao não conseguir transpor 

o capital. 

Rago Filho e Rezende (2018, p. 12) afirmam que para Mészáros “o bloco soviético 

jamais conseguiu se livrar do capital, de modo que a transição socialista ainda se manteve 

regulada pela regência do capital contra o trabalho”. 

Segundo Mészáros (2018, p. 30) o processo de transição depende de um envolvimento 

político de massa “porque apenas através da ação política – baseada em perspectivas reais e 

aptas a serem aplicadas consequentemente na vida prática – é possível formular a tão esperada 

solução dos confusos problemas internacionais e sociais”.  

Assim, o exemplo da União Soviética mostra que a transição socialista é muito mais 

complexa do que somente eliminar da equação a questão do capitalismo, pois é preciso ir para 

além do capital. E o primeiro passo no sentido de uma suplantação da forma social dada é a 

compreensão da relação ontológica entre o ser e a natureza (MÉSZÁROS, 2016a). 

As obras de Mészáros, enquanto discípulo dos ensinamentos de Marx, nos auxiliam na 

compreensão de que os conceitos de direito, moral e educação como estão postos na sociedade 

capitalista e como são apresentados pelos teóricos liberais, representam mais uma contradição 

do sistema do capital. 

Antunes (2016),  na orelha do livro A teoria da alienação em Marx, discorre sobre o 

autor, afirmando que “Mészáros mergulhou corajosamente nos escritos fundamentais de Marx 

para, de modo criativo e original, recuperar a riqueza a densidade, a complexidade da temática 

e para demonstrar ad nauseam os inúmeros traços de continuidade na obra marxiana”, tal 

descrição pode, com muita propriedade, ser estendida à toda a obra de Mészáros, tendo em vista 

que a visão marxiana está presente em todos os seus escritos.  

Assim, Marx se revela extremamente importante para o desenvolvimento do 

pensamento de Mészáros e por esse motivo, torna-se imprescindível recorrer às obras de Marx 

no decorrer da dissertação. 
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Ao discorrer sobre a relevância do pensamento marxiano, Mészáros (2016a) mostra que 

Marx não inventou os dados de sua teoria, ele não trabalhava com abstrações do pensamento, 

pelo contrário, suas análises eram guiadas por eventos e dados históricos. 

O quadro de referência conceitual de Marx para desenvolver sua teoria da alienação 

estabelece uma necessária relação de reciprocidade dialética entre o homem, a natureza e a 

atividade produtiva, e “ao falar desse processo de interação recíproca, Marx o chama de ‘a 

gênese da sociedade humana’” (MÉSZÁROS, 2016a, p. 100). 

Em apertada síntese, a sociedade surge da relação entre necessidade e capacidade, na 

qual o homem transforma a natureza, por meio de suas capacidades, com o objetivo de suprir 

suas necessidades (MÉSZÁROS, 2016a). Com o passar do tempo, essas relações entre 

necessidades e capacidades vão se tornando cada vez mais complexas e dinâmicas, até 

chegarmos à sociedade moderna, essas relações históricas serão abordadas de forma mais 

detalhada no decorrer do texto.  

Como dito, a pesquisa se propõe a analisar essas mediações complexas que ocorrem na 

sociedade, em especial as que se referem ao direito, a moral e a formação humana. Assim, a 

pesquisa se divide em três capítulos (além da introdução e considerações finais), iniciando no 

capítulo um com a relação ontológica do homem com a natureza e passando ao 

desenvolvimento histórico dos conceitos de direito e moral. 

Passamos pelas principais formas de sociedade, quais sejam a Antiguidade, o 

Feudalismo e a sociedade burguesa, apanhando as mediações e as formas em que o direito e a 

moral se apresentam nessas formações sociais. Também veremos o desenvolvimento e as 

formas em que a propriedade se apresenta. 

Abordaremos a sociedade burguesa e uma das teorias liberais que justificam seu 

surgimento e manutenção, qual seja, o contratualismo, que defende a concepção de direito como 

uma forma de emancipação humana. 

Por fim, veremos como a Comuna de Paris se traduz em um fato histórico que denota a 

importância do direito para a transição socialista, posto que qualquer tentativa de suplantação 

da ordem social posta, deve se iniciar pela transformação radical do sistema jurídico e da moral 

burguesa, com o intuito de proporcionar melhorias gradativas nas vidas dos trabalhadores, tendo 

em vista que com a transição socialista o direito, a moral e o Estado burgueses não desaparecem 

automaticamente, mas vão sendo superados por eles mesmo até não serem mais necessários 

(PACHUKANIS, 1988). 

No capítulo dois abordaremos a concepção de direito e moral em Mészáros, conceitos 

que para o autor estão circunscritos ao tema da realização da liberdade humana. Para tanto, 
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iniciaremos com uma exposição da concepção de Mészáros sobre o conceito de alienação, que 

se traduz na chave para apreensão de sua crítica do direito e da moral na sociedade capitalista. 

Em seguida, retomamos a relação ontológica do homem com a natureza, para explicar 

a falha nas teorias liberais, que não fazem uma análise histórica da sociedade, partindo suas 

análises de fatos preconcebidos e dualistas. 

Veremos que a propriedade privada se materializa como um limite à realização da 

liberdade humana e que nesse contexto, o direito se mostra inepto para estabelecer a liberdade 

por meios legislativos, sendo o princípio da igualdade, na sociedade de mercado, um princípio 

jurídico-formal, igualdade apenas perante a lei, que não possui qualquer relação com a realidade 

concreta da grande maioria da população mundial, que vivencia as atrocidades da desigualdade 

material na prática. 

Assim iniciamos a crítica do direito feita por Mészáros, na qual ele aparece como 

instituição que garante a continuação do modo de organização social capitalista, bem como 

mostramos como seria o direito em uma sociedade de transição para o modelo socialista de 

organização social, bem como o que acontece ao direito em uma sociedade mais avançada, de 

cunho comunista. 

Após, damos início a crítica da moral na sociedade burguesa, retomando a questão da 

alienação para mostrar que as teorias teológicas e as burguesas sempre recorrem aos postulados 

morais abstratos quando se deparam com os problemas causados pela alienação, pois eles não 

conseguem vislumbrar o movimento real da moral na sociedade. 

Assim, veremos que a tarefa da moralidade na suplantação do sistema do capital se 

constitui em uma tarefa prática, positiva, de transformação interior do ser humano, de uma 

autorrealização que se materializa no trabalho em uma perspectiva ontológica, no trabalho 

enquanto necessidade interior do ser humano.  

E essa transformação radical dos valores da sociedade somente será possível por meio 

da educação enquanto formação humana, como formação interior do ser humano e ponte para 

o desenvolvimento das capacidades humanas. 

No capítulo três traremos a perspectiva de Mészáros sobre a educação, que para o autor 

possui o sentido de formação humana. Em última análise, o autor concebe a formação humana 

como o processo de internalização do ser humano, ou seja, é preciso romper com o processo de 

internalização capitalista e iniciar um outro tipo de internalização no ser humano, que passa 

pela educação estética, visando a constituição do ser humano rico – aquele capaz de realizar a 

totalidade de suas capacidades – construindo uma visão de mundo radicalmente oposta à da 

sociedade de mercado, o que passa por um processo de tomada de consciência. 
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1 DIREITO, MORAL E SOCIEDADE 

 

Inicialmente analisamos as mediações realizadas pelo direito e pela moral no 

desenvolvimento da sociedade, abordando tais conceitos em sua perspectiva histórica, 

buscando traçar o movimento que fizeram e fazem na realidade concreta. 

Os conceitos de moral e direito são analisados sob a ótica da categoria central 

investigada por Mészáros – trabalho – categoria também central nos escritos de Marx, autor 

que figura como referência às análises de Mészáros. As teorias de Marx sobre o trabalho e a 

economia política servem como referência para iniciarmos um estudo sobre o direito e a moral 

na sociedade capitalista, pois a “crítica da jurisprudência burguesa, do ponto de vista do 

socialismo científico, deve tomar como paradigma a crítica da economia política burguesa, tal 

como Marx no-la oferece” (PACHUKANIS, 1988, p. 29). 

Compreender a relação ontológica homem/trabalho se faz necessário para que possamos 

apreender historicamente a relação do homem com o direito e com a moral. O modo como os 

indivíduos se organizam em sociedade é de suma importância para que possamos entender 

como são travadas as mais diversas relações sociais, visto que, ao proceder a uma análise da 

sociedade, deve-se levar em consideração a relação do homem com a natureza, já que “a 

primeira condição de toda a história humana é a existência de indivíduos humanos vivos. O 

primeiro fato a constatar é, pois, a organização corporal desses indivíduos e, por meio dela, a 

sua relação dada com o restante da natureza”. (MARX; ENGELS, 2007, p. 87). 

Segundo Márkus (2015) o homem é um ser natural, faz parte da natureza, a integra. Ao 

passo que o homem integra a natureza, precisa dela para sua sobrevivência, para suprir as suas 

necessidades. Os objetos que não fazem parte da estrutura física do homem, que são 

independentes dele, mas que também integram a natureza, se configuram como objetos 

essenciais para o homem, posto que tais objetos são utilizados para satisfazer as mais variadas 

necessidades dos homens e garantir a sua subsistência.  

Esses objetos, essenciais à subsistência do homem são chamados por Marx de “corpo 

inorgânico” do homem, ou seja, que “a natureza é o corpo inorgânico do homem, a saber, a 

natureza enquanto ela mesma não é corpo humano. O homem vive da natureza significa: a 

natureza é o seu corpo, com o qual ele tem de ficar num processo contínuo para não morrer” 

(MARX, 2004, p. 84). O homem atua na natureza, transformando-a em seu corpo, em parte de 

si, por meio dos objetos, seja alimentos, vestuário, tecnologia, arte, seja os demais elementos 

sem os quais não é capaz de sobreviver. 
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Márkus (2015 p. 24) afirma que para Marx, o homem é um ser genérico e é isso que o 

diferencia do animal, pois enquanto os animais usam os objetos dados pela natureza, com o 

único fim de sobreviver (buscando a satisfação das necessidades imediatas), o homem atua 

sobre eles, transformando-os para atender às suas necessidades. O ser humano é 

 

Único ser capaz dessa ‘consciência de gênero’ – tanto subjetivamente, em seu estado 

consciente do gênero a que pertence, quanto nas formas objetivas dessa ‘consciência 

de gênero’, da indústria às instituições e às obras de arte – e consequentemente ele é 

o único ‘ser genérico’. (MÉSZÁROS, 2016a, p. 80) 

 

O homem atua sobre a natureza de forma livre e consciente, segundo Marx citado por 

Márkus (2015 p. 25) “o animal produz unilateralmente enquanto o homem produz 

universalmente”. O que difere o homem do animal é o trabalho, é o fato do homem passar a 

produzir seus meios de vida: 

 

O trabalho constitui a relação real e histórica entre o homem e a natureza e, ao mesmo 

tempo, ele determina as relações recíprocas entre os homens, isto é a totalidade da 

vida humana. [...] O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a 

natureza, processo este em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e 

controla seu metabolismo com a natureza. (MARX citado por MÁRKUS, 2015, p. 27 

e 28). 

 

O que diferencia o homem do animal é o trabalho, é a capacidade de atuar na natureza 

de forma intencional e consciente e transformá-la para atender às suas necessidades. O 

desenvolvimento e a história do homem se dão na medida em que surgem suas necessidades 

materiais, impulsionando-o a transformar o mundo que o cerca para satisfazê-las e, na base de 

todas as relações humanas está o trabalho, que se traduz, segundo Andery et al. (2004, p. 10) 

em “uma atividade humana intencional que envolve formas de organização, objetivando a 

produção dos bens necessários à vida humana”. 

 A necessidade vital de transformação da natureza, leva o homem a se tornar um ser 

social, Andery et al. (2004, p. 10) evidenciam que “o processo de produção da existência 

humana é um processo social; o ser humano não vive isoladamente, ao contrário depende de 

outros para sobreviver”, Marx afirma que: 

 

[...] na produção social da própria existência, os homens entram em relações 

determinadas, necessárias, independentes de sua vontade; essas relações de produção 

correspondem a um grau determinado do desenvolvimento de suas forças produtivas 

materiais. A totalidade dessas relações de produção constitui a estrutura econômica 

da sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e 

à qual correspondem formas sociais determinadas de consciência. O modo de 

produção da vida material condiciona o processo de vida social, política e intelectual. 
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Não é a consciência dos homens que determina o seu ser; ao contrário, é o seu ser 

social que determina sua consciência (MARX, 1982, p. 25). 

 

São as relações de trabalho, a forma em que ele é distribuído e dividido que fixam a base 

econômica, que por sua vez estabelece as relações políticas, jurídicas, os valores morais, bem 

como as ideias que regem determinada sociedade. É por meio do trabalho que o homem 

transforma a natureza e trava as mais variadas relações sociais: 

 

De acordo com a concepção materialista, o fator decisivo na história é, em última 

instância, a produção e reprodução da vida imediata. Mas essa produção e essa 

reprodução são de dois tipos: de um lado, a produção dos meios de existência, de 

produtos alimentícios, habitação, e instrumentos necessários para tudo isso; de outro 

lado, a produção do homem mesmo, a continuação da espécie. A ordem social em que 

vivem os homens de determinada época ou determinado país está condicionada por 

essas duas espécies de produção [...] quanto menos desenvolvido é o trabalho, mais 

restrita é a quantidade de seus produtos e, por consequência, a riqueza da sociedade. 

(ENGELS, 1984 p. 2). 

 

A atividade produtiva se revela como a mediação ontologicamente necessária da relação 

entre o homem e a natureza (MÉSZÁROS, 2016a), é por meio do trabalho que o ser humano 

se desenvolve e trava as mais variadas relações, incluindo as relações no âmbito do direito e da 

moral. O desenvolvimento histórico do trabalho, está intrinsecamente relacionado ao 

desenvolvimento do direito e da moral, pois os três (trabalho, direito e moral) são conceitos 

eminentemente históricos, logo, acompanham o desenvolvimento da sociedade, 

 

a moral é histórica precisamente porque é um modo de comportar-se de um ser – o 

homem – que por natureza é histórico, isto é, um ser cuja característica é a de estar-se 

fazendo ou se autoproduzindo constantemente tanto no plano de sua existência 

material, prática, como no de sua vida espiritual, incluída nesta a moral. (VÁZQUEZ, 

1999, p. 37). 

 

Não se trata de conceitos que possuem fixidez no tempo, que permanecem os mesmos 

em qualquer momento histórico analisado, pelo contrário, aparecem de forma específica em 

determinada forma da sociedade, seja na Antiguidade, no Feudalismo ou na sociedade 

burguesa. 

Ao longo deste capítulo, veremos as formas em que os homens se organizaram em 

sociedade no decorrer da história, bem como alguns marcos importantes da luta dos 

trabalhadores pela emancipação. Abordaremos fatos históricos relevantes que nos auxiliam na 

compreensão da forma de organização da sociedade do capital e às funções atribuídas ao direito 

e a moral no decorrer do tempo. 
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1.1 Desenvolvimento histórico, Estado, direito e moral 

 

O direito e a moral acompanham o desenvolvimento da sociedade, representando os 

valores, os costumes e as regras do grupo dominante, influenciando o comportamento, os 

costumes e a forma de organização social nos diferentes períodos históricos, como veremos a 

seguir. 

Como o direito e a moral são conceitos históricos, sua análise deve ser realizada pela 

forma como se apresentam na sociedade capitalista, posto que é a forma mais desenvolvida do 

que Marx chamou de superestrutura política e jurídica, já que nos estágios históricos anteriores 

havia apenas embriões do que viria a se tornar a complexa estrutura jurídica contemporânea 

(PACHUKANIS, 1988). 

Contudo, necessário se faz a exposição do desenvolvimento da sociedade e do 

surgimento de instituições que influenciam na compreensão do direito e da moral na sociedade 

contemporânea, pois a apreensão dos conceitos de direito e moral pressupõe a compreensão de 

que suas origens se encontram no homem, na história do homem e, por conseguinte, na relação 

ontológica do homem com a natureza (VÁZQUEZ, 1999).  

Em uma perspectiva materialista da história, Engels (1984) afirma que o 

desenvolvimento da sociedade e da sua forma de organização está intimamente relacionada com 

os meios de produção e com a forma com que três núcleos da sociedade se desenvolveram com 

o passar do tempo, são eles a família, a propriedade privada e o Estado. O desenvolvimento 

desses três núcleos da sociedade, segundo Pachukanis (1988), estão intrinsecamente 

relacionados com o desenvolvimento do direito e com a concepção de moral. Segundo Engels 

(1984), a família, como a conhecemos na segunda década do século XXI, teve sua origem nas 

comunidades primitivas, quando houve um rompimento com o modelo de organização familiar 

anterior, que era centrado no direito materno5.  

Nas comunidades primitivas, o homem percebeu que, tendo em vista a natureza hostil a 

sua volta, garantir sua subsistência era mais fácil de forma coletiva que individual, logo, a moral 

nesse tipo de sociedade era estabelecida de acordo com o que é considerado bom ou mal em 

relação à coletividade (VÁZQUEZ, 1999). O sentido de justiça ou de direito nessas 

comunidades estava relacionado à divisão igualitária dos resultados da caça, da pesca, bem 

 
5 Segundo Engels (1984) o modelo de organização social anterior era baseado no direito materno (pois só era 

possível garantir a descendência dos filhos por parte da genitora, tendo em vista que os relacionamentos não eram 

monogâmicos) bem como pelos regimes de matrimônio por grupos, que posteriormente foram substituídos pelas 

comunidades familiares e mais tarde pela família patriarcal (monogâmica). 
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como na vingança coletiva, pois segundo Vázquez (1999, p. 41) “quem derrama o sangue, 

derrama o sangue de todos e, por isso, todos os membros do clã ou da tribo são obrigados a 

vingar o sangue derramado”. 

Já os valores morais nas comunidades tribais ou primitivas eram, segundo Vázquez 

(1999), basicamente aqueles relacionados à coragem (para a caça ou a luta), à solidariedade 

(com os membros da tribo), ao passo que eram reprovados os comportamentos que refletiam a 

covardia, por exemplo. Assim, “a moral coletivista, característica das sociedades primitivas que 

não conhecem a propriedade privada e a divisão em classes, é uma moral única e válida para 

todos os membros da comunidade” (VÁZQUEZ, 1999, p. 41). 

As comunidades primitivas foram se desenvolvendo por meio da evolução dos modos 

de produção, o que ocasionou o aumento das riquezas, dos rebanhos, dos alimentos, passando 

tais bens a pertencer aos chefes das famílias. Ao passo que a força de trabalho passou, 

gradativamente, a representar um valor de troca, tornou-se cada vez mais comum a sua compra 

(ENGELS, 1984). Este autor afirma que com tal crescimento “agora eram necessárias mais 

pessoas para os cuidados com a criação; podia ser utilizado para isso, o prisioneiro de guerra” 

(p. 58). Esse crescimento e o aumento de mão de obra, geraram, consequentemente, o acúmulo 

de riquezas, que por sua vez, ficavam gradualmente concentradas nas mãos do patriarca, do 

chefe e responsável pela família (ENGELS, 1984).  

Assim nasceu a família patriarcal, em que o homem assume papel central de senhor 

soberano do lar, relegando às mulheres a função de meras reprodutoras, sem direito a voz: 

 

 Famulus quer dizer escravo doméstico e família é o conjunto de escravos 

pertencentes ao mesmo homem. [...] A expressão foi inventada pelos romanos para 

designar um novo organismo social, cujo chefe mantinha sob seu poder a mulher, os 

filhos e certo número de escravos, com o pátrio poder romano e o direito de vida e 

morte sobre todos eles. (ENGELS, 1984, p. 61, grifo do autor). 

 

A família patriarcal representa uma das formas de divisão do trabalho, pois segundo 

Marx e Engels (2007, p. 36, grifos dos autores) na divisão do trabalho que acontece na família, 

bem como na “separação da sociedade em diversas famílias opostas umas às outras, estão dadas 

ao mesmo tempo a distribuição e, mais precisamente, a distribuição desigual, tanto quantitativa 

quanto qualitativamente, do trabalho e de seus produtos”. A família aparece como uma das 

formas de propriedade, pois “a propriedade, já tem seu embrião, sua primeira forma, na família, 

onde a mulher e os filhos são escravos do homem” (MARX; ENGELS, 2007, p. 36). A divisão 

do trabalho no decorrer da história revela o desenvolvimento da propriedade e sua 

transformação.  
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Nesse processo de evolução da propriedade, ela apareceu em três formas diferentes, 

segundo Marx e Engels (2007, p. 90) a primeira forma da propriedade era a propriedade tribal 

que “corresponde à fase não desenvolvida da produção, em que um povo se alimenta da caça e 

da pesca, da criação de gado ou, no máximo, da agricultura”, nesse estágio o direito se apresenta 

de forma embrionária6, composto basicamente por normas consuetudinárias, ou seja, com base 

no costume reiterado de determinada conduta considerada correta pela comunidade (BOBBIO, 

1995). A moral nessa época tribal “implicava numa regulamentação do comportamento de cada 

um, de acordo com os interesses da coletividade” (VÁZQUEZ, 1999. p. 41). 

A segunda forma em que a propriedade aparece é a “propriedade estatal ou comunal da 

Antiguidade, que resulta da unificação de mais de uma tribo numa cidade por meio de contrato 

ou conquista, e na qual a escravidão continua a existir” (MARX; ENGELS, 2007, p. 90, grifos 

dos autores).  

A terceira forma da propriedade é a propriedade feudal, que se baseava, segundo Marx 

e Engels (2007, p. 91) “numa comunidade em que não são mais os escravos, como para os 

antigos, mas sim os pequenos camponeses servos da gleba que formam a classe imediatamente 

produtora”. 

Marx e Engels (2007) explicam que a propriedade privada se desenvolve paralelamente 

à propriedade comunal, mas permanece de forma dependente desta em função da conservação 

dos escravos, “é a propriedade privada comunitária dos cidadãos ativos, que, em face dos 

escravos, são obrigados a permanecer nessa forma de associação surgida naturalmente” 

(MARX; ENGELS, 2007, p. 90).  

Nessa época o direito positivo (regras postas pelo homem) se sobrepunham às normas 

do direito natural (leis divinas ou da natureza), segundo Bobbio (1995, p. 25)  

 

Na época clássica o direito natural não era considerado superior ao positivo: de fato o 

direito natural era concebido como direito comum (koinós nómos conforme o designa 

Aristóteles) e o direito positivo como especial ou particular de uma dada civitas. 

(BOBBIO, 1995, p. 25). 

 

Segundo Vázquez (1999), a moral na Antiguidade acompanhou o desenvolvimento das 

relações sociais, como haviam duas classes, a dos homens livres e a dos escravos, havia também 

 
6 Alguns teóricos do direito, tais como os jusnaturalistas (que defendem a existência de um direito natural), 

entendem que “o direito privado já existe no estado de natureza” (BOBBIO, 1995, p. 29) e que o Estado apenas 

confirma essas relações já existentes. Na sociedade em que “os homens cultivavam a terra e escambavam os 

produtos, constituíam famílias e o chefe de família tinha servos à disposição; com a morte do pai os seus haveres 

se transmitiam a seus descendentes. Todas essas relações sociais eram reguladas por normas jurídicas (tinha-se, 

assim, os direitos reais, o direito das obrigações, o direito de família e aquele das sucessões). Segundo os 

jusnaturalistas, a intervenção do Estado limita-se a tornar estáveis tais relações jurídicas” (BOBBIO, 1995, p. 29). 
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duas espécies de doutrinas morais, mas apenas a moral dos homens livres era considerada 

verdadeira, pois a “moral dos homens livres não só era uma moral efetiva, vivida, mas tinha 

também seu fundamento e sua justificação nas grandes doutrinas éticas dos filósofos da 

Antiguidade [...]. A moral dos escravos nunca conseguiu alçar-se a nível teórico” (VÁZQUEZ, 

1999, p. 43). 

No campo do direito, no período da Idade Média, houve uma inversão e o direito natural, 

que na Antiguidade era considerado inferior ao direito dos homens, se torna superior ao direito 

positivo, tendo em vista que expressa a vontade de Deus sobre os homens, ou seja, é a “norma 

fundada na própria vontade de Deus e por este participada à razão humana ou, como diz São 

Paulo é a lei escrita por Deus no coração dos homens” (BOBBIO, 1995, p. 25).  

No aspecto moral, a Igreja assume um papel crucial estabelecendo regras de conduta a 

serem seguidas, “a moral estava impregnada de conteúdo religioso, e como o poder espiritual 

eclesiástico era aceito por todos os membros da comunidade – senhores feudais, artesãos e 

servos da gleba – tal conteúdo garantia uma certa unidade moral da sociedade” (VÁZQUEZ, 

1999, p. 46). 

Assim, quanto às formas da propriedade, mostra-se que a partir do feudalismo, a divisão 

do trabalho e a propriedade privada passam a ser expressões equivalentes, segundo Marx e 

Engels (2007, p. 37) “numa é dito com relação à própria atividade aquilo que, noutra, é dito 

com relação ao produto da atividade”, culminando na “contradição entre o interesse dos 

indivíduos ou das famílias singulares e o interesse coletivo de todos os indivíduos que se 

relacionam mutuamente” (MARX; ENGELS, 2007, p. 37). 

Com a divisão do trabalho na família, somada a todas as contradições que esta forma 

social representa, a propriedade privada passa a adquirir gradativamente a forma e o sentido em 

que se apresenta na sociedade capitalista, pois a “escravidão na família, ainda latente e rústica, 

é a primeira propriedade, que aqui, diga-se de passagem, corresponde já à definição dos 

economistas modernos, segundo a qual a propriedade é o poder de dispor da força de trabalho 

alheia” (MARX; ENGELS, 2007, p. 36-37). 

Neste sentido, de acordo com Engels (1984, p. 64) a chamada “comunidade familiar 

patriarcal” representou a transição entre os povos da antiguidade e a era da civilização. Os 

casamentos (união monogâmica, ao menos para a mulher) passaram a ser realizados por 

questões econômicas, casamentos de conveniência foram “a primeira forma de família que não 

se baseava em condições naturais, mas econômicas, e concretamente no triunfo da propriedade 

privada sobre a propriedade comum primitiva, originada espontaneamente” (ENGELS, 1984, 

p. 70), o autor prossegue sua análise: 
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Num velho manuscrito inédito, redigido em 1846 por Marx e por mim, encontro a 

seguinte frase ‘a primeira divisão do trabalho é a que se fez entre o homem e a mulher 

para a procriação dos filhos’. Hoje posso acrescentar: o primeiro antagonismo de 

classes que apareceu na história coincide com desenvolvimento do antagonismo entre 

o homem e a mulher na monogamia; e a primeira opressão de classes, com a opressão 

do sexo feminino pelo masculino. A monogamia foi um grande progresso histórico, 

mas, ao mesmo tempo, iniciou, juntamente com a escravidão e as riquezas privadas, 

aquele período, que dura até nossos dias, no qual cada progresso é simultaneamente 

um retrocesso relativo, e o bem estar e desenvolvimento de uns se verificam às custas 

da dor e da repressão de outros. (ENGELS, 1984, p. 71). 

 

Engels (1984) mostra que na organização dos povos gregos antigos, traços que 

marcariam o nascimento de uma nova forma de organização social, baseada no direito à herança 

(que os filhos herdavam do pai), marcando um cenário de acumulação de riquezas em uma 

mesma família. A sociedade, passou a valorizar a noção de propriedade privada (que 

anteriormente a esse período não era importante, já que todos os bens pertenciam a todos que 

compunham a comunidade).  

Ainda de acordo com Engels (1984), vemos que, nesse cenário, surge a figura do Estado 

como forma de assegurar a propriedade privada e os direitos hereditários, ou seja, garantindo a 

acumulação e a detenção dos meios de produção, confirmando, por fim, a divisão da sociedade 

em classes distintas e garantindo a exploração e dominação de uma classe sobre a outra, uma 

“instituição que, em uma palavra, não só perpetuasse a nascente divisão da sociedade em 

classes, mas também o direito de a classe possuidora explorar a não possuidora e o domínio da 

primeira sobre a segunda. E essa instituição nasceu. Inventou-se o Estado” (ENGELS, 1984, p. 

120). 

A sociedade medieval não possuía um Estado ou direito único, era uma sociedade 

“constituída por uma pluralidade de agrupamentos sociais cada um dos quais dispondo de um 

ordenamento jurídico próprio” (BOBBIO, 1995, p. 27). Mas com o surgimento do Estado 

moderno essa realidade se modificou,  

 

A sociedade assume uma estrutura monista, no sentido de que o Estado concentra em 

si todos os poderes, em primeiro lugar aquele de criar o direito: não se contenta em 

concorrer para a criação, mas quer ser o único a estabelecer o direito, ou diretamente 

através da lei, ou indiretamente através do reconhecimento e controle das normas de 

formação consuetudinárias. (BOBBIO, 1995, p. 27). 

 

Segundo Bobbio (1995), ocorre a passagem do período dualista do direito (direito 

natural e direito positivo) para o período monista, regido apenas pelo direito positivo, assim, 
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quando ocorre uma violação às regras estabelecidas, uma terceira7 pessoa irá dirimir o conflito. 

O direito pode ser definido, em uma perspectiva positivista, como  

 

um conjunto de regras que são consideradas (ou sentidas) como obrigatórias em uma 

sociedade porque sua violação dará, provavelmente, lugar à intervenção de um 

terceiro (magistrado ou eventualmente árbitro) que dirimirá a controvérsia emanando 

uma decisão seguida de uma sanção ao que violou a norma. (BOBBIO, 1995, p. 27). 

 

O Estado é a instituição criada com o objetivo de dizer o direito, paralelamente, sua 

criação, também se revela como uma forma de garantir a divisão de classes e a exploração de 

uma pela outra (ENGELS, 1984). Ele nasce da necessidade de se criar uma instituição que 

perpetuasse a divisão da sociedade em classes distintas e que garantisse os direitos dos 

privilegiados (ENGELS, 1984). 

Analisando o desenvolvimento do Estado na Grécia, Engels (1984), afirma que o 

comércio marítimo no mar Egeu se intensificou e a população que antes era dividida em gens, 

fratrias ou tribos foi unificada por meio da criação de uma administração central em Atenas, 

elaborou-se um sistema de leis que visavam garantir aos cidadãos alguns direitos 

(principalmente relacionados ao direito de propriedade). 

Em relação à moral, Vázquez (1999) mostra que, para os homens livres, há uma 

crescente separação entre a consciência coletiva e a individual, na qual surge uma noção de 

espaço pessoal, ainda que atrelado à forte noção de coletividade. Naquela época, moral e 

política se interligavam 

 

A moral ateniense está intimamente relacionada com a política como técnica de dirigir 

e organizar as relações entre os membros da comunidade sobre bases racionais. Daí a 

exaltação de virtudes cívicas (fidelidade e amor à pátria, valor na guerra, dedicação 

aos negócios públicos acima dos particulares etc.). (VÁZQUEZ, 1999, p. 44). 

  

Moral, política e direito eram as bases da sociedade Grega, Engels (1984, p. 122, grifos 

do autor) mostra que ocorreu também a “divisão do povo em três classes os eupátridas ou 

nobres, os geômoros ou agricultores e os demiurgos ou artesãos [...] garantida para os nobres a 

exclusividade do exercício das funções públicas”. 

 
7 Segundo Bobbio (1995), antes da criação do Estado moderno, a terceira pessoa escolhida para dirimir os conflitos 

entre as partes, seja o magistrado ou o arbitro (pessoa escolhida pelas próprias partes em conflito) possuía certa 

liberdade na escolha do direito a ser aplicado ao caso concreto, podendo se valer dos costumes, das leis do direito 

natural ou do direito positivo. Contudo, com o surgimento do Estado moderno, “o juiz de livre órgão da sociedade 

torna-se órgão do Estado, um verdadeiro e autêntico funcionário do Estado” (BOBBIO, 1995, p. 28), que deve 

solucionar os conflitos de acordo com as leis reconhecidas pelo Estado. 
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Engels (1984, p. 122, grifos do autor) prossegue sua análise esclarecendo que “o 

primeiro sintoma de formação do Estado consiste na destruição dos povos gentílicos, dividindo 

os membros de cada gens em privilegiados e não-privilegiados, e dividindo estes últimos em 

duas classes, segundo seus ofícios, e opondo-as uma à outra”. 

Assim, Engels (1984) afirma que as riquezas se concentravam cada vez mais nas mãos 

da nobreza, por meio de um direito consuetudinário que se firmou por meio do reconhecimento 

das hipotecas, em que os nobres demarcavam determinada terra como sua e adquiriam o direito 

de cobrar certa quantia em dinheiro pela exploração da mesma. 

 

Os principais meios para estrangular a liberdade comum foram o dinheiro e a usura. 

[...] O camponês podia considerar-se feliz quando este novo proprietário nobre lhe 

permitia estabelecer-se ali como colono e viver com um sexto do produto do seu 

trabalho, pagando ao dono os cinco sextos restantes como arrendamento. E mais: 

quando o produto da venda do lote de terra não bastava para cobrir o montante da 

dívida hipotecária, e não havia com o que cobrir a diferença, o camponês devedor 

tinha que vender seus filhos no mercado de escravos estrangeiros para satisfazer por 

completo seu credor. A venda dos filhos pelo pai foi, pois, o primeiro fruto do direito 

paterno e da monogamia. E, se, ainda assim, o vampiro não se saciasse, poderia vender 

como escravo o seu próprio devedor. Essa foi a aurora da famosa civilização do povo 

ateniense. (ENGELS, 1984, p. 122 e 123).  

 

O nascimento do Estado ocorreu alicerçado nas leis do direito. As duas instituições se 

desenvolveram como suporte uma da outra, ancorados em fortes valores morais, o Estado era 

(e ainda é), baseado em leis escritas, que tinham como fim primordial garantir e proteger o 

direito de propriedade. 

Mészáros (2016a, p. 69) discorrendo sobre as percepções de Marx sobre o Estado 

moderno evidencia que seu “‘centro de gravidade’ foi descoberto por filósofos modernos 

‘dentro do próprio Estado’”, prossegue mostrando que a “atenção de Marx se concentra 

principalmente nos problemas do Estado. Sua avaliação inicial da natureza e função da religião 

aparece em conexão com eles”, trata-se, portanto, de um Estado autocentrado e que possui, 

também, como um de seus pilares a religião. 

Assim, desde a Antiguidade a sociedade se divide em classes distintas e antagônicas, 

Marx e Engels (2005, p. 40) afirmam que “na Roma antiga encontramos patrícios, cavaleiros, 

plebeus, escravos; na Idade Média, senhores, vassalos, mestres das corporações, aprendizes, 

companheiros, servos; e, em cada uma dessas classes, outras gradações particulares”. 
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Marx e Engels (2007) afirmam que a maior distinção entre trabalho manual e intelectual 

se dá pela separação entre cidade e campo, separação esta que caracterizou o período feudal8 

ao longo de sua existência. Segundo os autores, nessa oposição entre cidade e campo, está, 

também a oposição entre propriedade da terra e capital, “como o início de uma existência e de 

um desenvolvimento do capital independentes da propriedade da terra, o início de uma 

propriedade que tem como base apenas o trabalho e a troca” (p. 52), nesse período da sociedade 

feudal, os servos que se tornaram livres iniciaram a formação das cidades por meio de seu 

trabalho particular – que consistia em sua propriedade –, bem como por meio de seus 

instrumentos de trabalho, passaram a constituir as corporações de trabalhadores – o que 

possibilitou a união dos trabalhadores dos mais diferentes ofícios – que possuíam o objetivo em 

comum de eliminar a concorrência representada pelos servos que cada vez mais deixavam o 

campo rumo às cidades, de forma que as cidades tiveram que se adequar ao número expressivo 

de pessoas que chegavam, formulando leis e normas para organização. Assim, os servos que 

partiam sozinhos do campo, ao cegar às cidades “encontravam uma comunidade organizada 

contra a qual eram impotentes e na qual tinham de se submeter à posição que lhes determinavam 

a demanda por seu trabalho e o interesse de seus concorrentes urbanos organizados” (p. 53). 

Dessa forma, os trabalhadores que chegavam às cidades eram subjugados pelos mestres das 

corporações, não possuíam força para lutar contra o sistema e acabavam por constituir a plebe 

das cidades (MARX; ENGELS, 2007). 

O passo seguinte na divisão do trabalho durante o Feudalismo foi a divisão entre 

produção e comércio, criando a classe dos comerciantes que não se contentavam com os limites 

das cidades, estendendo seu campo de atuação às demais cidades, o que ocasionou “como 

consequência imediata o nascimento das manufaturas, os ramos da produção que ultrapassavam 

o âmbito do sistema corporativo” (MARX; ENGELS, 2007, p. 55). A manufatura representou 

para os trabalhadores, uma saída para escaparem de sua sujeição aos mestres das corporações, 

que os excluíam ou pagavam mal, assim, a manufatura alterou a dinâmica da relação entre 

empregado e empregador, pois, segundo Marx e Engls (2007, p. 57) “nas corporações 

continuava a existir a relação patriarcal entre oficiais e mestres; na manufatura, introduziu-se 

em seu lugar a relação monetária entre trabalhador e capitalista [...]”. Por fim, com a 

manufatura, ganha força a classe burguesa, “O comércio e a manufatura criaram a grande 

burguesia, enquanto nas corporações concentrava se a pequena burguesia, que então já não 

dominava mais nas cidades como antes, mas tinha de se curvar ao domínio dos grandes 

 
8 Para maiores detalhes sobre a transição do período feudal para o capitalismo recomenda-se a leitura da obra de 

Marx e Engels, A ideologia alemã. 
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comerciantes e manufatureiros”, assim,  as corporações não resistiram ao impacto causado pela 

manufatura, que se expandiu junto ao comércio marítimo. 

A moral na sociedade feudal, acompanhava as relações sociais, portanto, existiam vários 

códigos morais diferentes para cada grupo que compunha a sociedade, que eram regidos de uma 

forma geral por uma moral com forte aspecto religioso, de forma que 

 

havia um código dos nobres ou cavaleiros, com sua moral cavalheiresca ou 

aristocrática; códigos das ordens religiosas com a sua moral monástica; códigos das 

corporações, códigos universitários, etc. Somente os servos não tinham uma 

formulação codificada de seus princípios e de suas regras. (VÁZQUEZ, 1999, p. 46). 

 

No aspecto jurídico, o Feudalismo é caracterizado pela pluralidade de normas jurídicas, 

segundo Bobbio (1995, p. 31) “cada grupo social tinha seu próprio direito: havia o direito 

feudal, o direito das corporações, o direito das comunas [...], o direito dos reinos”, de forma que 

o direito romano foi incorporado na sociedade feudal como um direito “comum à todos os 

povos, sendo considerado expressão da própria razão [...] jus commune” (p. 31, grifos do autor) 

em contraposição ao “jus proprium, isto é, ao direito próprio das diversas instituições sociais” 

(p. 31, grifo do autor). Bobbio (1995) afirma que nesse conflito entre a aplicação do direito 

comum – jus commune herdado do direito romano – e do direito próprio – jus proprium, aquele 

aplicado pelas comunas, pelos reinos, ou seja, pelo Estado –, o direito comum foi sendo 

absorvido pelo direito próprio, pelo direito aplicado pelo Estado, até que o direito aplicado pelo 

Estado passou a ser soberano9, o que ocorreu por meio do processo de codificação do direito, 

que teve início no final do século XVIII. 

Com o desenvolvimento dos meios de produção, novas relações sociais eram travadas 

e, em meio à decadência da sociedade feudal, uma classe social ganha destaque – a burguesia 

– que era “possuidora de novos e fundamentais meios de produção (manufaturas e fábricas), 

que iam substituindo as oficinas artesanais” (VÁZQUEZ, 1999, p. 47). Ao mesmo tempo, se 

firma também o proletariado “uma classe de trabalhadores livres que, por um salário, vendiam 

ou alugavam – por uma jornada – a sua força de trabalho” (VÁZQUEZ, 1999, p. 47). 

Marx e Engels (2005) mostram que com o fim da Idade Média, a manufatura passou a 

substituir os mestres das corporações, nascendo, então, a pequena burguesia industrial. Uma 

nova era de ampliação do comércio internacional surgiu, facilitado pelas novas descobertas 

marítimas como o descobrimento das Américas, as rotas para a África, Índias Orientais e China, 

 
9 Bobbio (1995, p. 33) afirma que na Inglaterra ocorreu o inverso, já que neste país, o direito comum prevalece 

sobre o direito aplicado pelo Estado, pois “na Inglaterra permaneceu sempre nominalmente em vigor o princípio 

segundo o qual o direito estatutário vale enquanto não contrariar o direito comum”. 
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bem como, pelas descobertas científicas tais como a máquina a vapor, que propiciaram a 

abertura e expansão do mercado internacional e das comunicações em geral. Os autores 

afirmam que a “burguesia moderna é o produto de um longo processo de desenvolvimento, de 

uma série de transformações no modo de produção e de circulação” (p. 41). 

Houve, então, a substituição da manufatura pela indústria, a pequena burguesia 

industrial se transformou em milionários industriais: 

 

A grande indústria moderna suplantou a manufatura; a média burguesia manufatureira 

cedeu lugar aos milionários da indústria, aos chefes de verdadeiros exércitos 

industriais, aos burgueses modernos. A grande indústria criou o mercado mundial [...] 

e a medida que a indústria, o comércio, a navegação, as linhas férreas se 

desenvolviam, crescia a burguesia, multiplicando seus capitais e colocando num 

segundo plano todas as classes legadas pela Idade Média. Vemos, pois, que a própria 

burguesia moderna é o produto de um processo de desenvolvimento, de uma série de 

transformações no modo de produção e circulação. (MARX; ENGELS, 2005, p. 41). 

 

No aspecto político, Andery et al. (2004), mostram que no século XXVIII com a 

Revolução Francesa e o fortalecimento das ideias do iluminismo, a burguesia rompeu com o 

modelo absolutista e defendeu a incorporação de um modelo liberal de organização social, 

marcado pela intervenção mínima do Estado na propriedade privada. Dando origem assim, a 

era do capitalismo, que é marcada pela exploração do homem pelo homem. 

Assim, “na fase ascendente da sociedade de mercado toda uma série de alternativas 

significativas foi contemplada (e implementada com sucesso) no interesse da acumulação e da 

expansão rentáveis do capital pelos países capitalistas dominantes” (MÉSZÁROS, 2016b, p. 

38). Coggiola (2011, p. 166), afirma que “o capitalismo e os próprios Estados Nacionais 

nasceram no quadro da economia mundial. Bem antes de se estruturarem os principais Estados 

modernos, o comércio internacional já tinha um desenvolvimento bastante grande”. 

Segundo Marx e Engels (2005, p. 42) a “burguesia desempenhou na História um papel 

iminentemente revolucionário”, vez que rompeu com o antigo regime, o que representou um 

avanço significativo nos meios de produção e reprodução da sociedade, inclusive incentivando 

um maior acesso da população à educação, ainda que tal acesso visasse a preparação para o 

mercado de trabalho. 

Marx (1982, p. 26) afirma que “as relações burguesas de produção constituem a última 

forma antagônica do processo social de produção, antagônicas não em sentido individual, mas 

de um antagonismo nascente das condições sociais de vida dos indivíduos”. A burguesia e o 

proletariado representam lados opostos na relação social, posto que, em virtude do modo de 
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organização social estabelecido, um é incessantemente explorado para que o outro desfrute de 

uma vida tranquila, representando, assim, interesses antagônicos.  

Assim, a moral e o direito acompanharam o desenvolvimento da sociedade, em alguns 

momentos representando os valores da coletividade – como nas comunidades tribais – e 

passando gradualmente a enaltecer os valores de cunho individuais, até chegarmos aos valores 

morais da sociedade de mercado. Uma característica em comum à todas as formas sociais é que 

a moral predominante na sociedade é aquela do grupo dominante em cada período histórico, 

bem como o direito é usado para assegurar que tais valores sejam respeitados. 

 

1.2 Direito, moral e emancipação humana na sociedade burguesa 

 

As teorias que justificam a sociedade burguesa, a princípio regidas pelo iluminismo, se 

inspiraram em movimentos intelectuais que defendiam o liberalismo, um desses movimentos 

de maior impacto e relevância social foi o contratualismo10, que teve entre seus principais 

expoentes Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau.  

De acordo com essa escola filosófica, o homem supera seu estado natural ou estado de 

natureza por meio de um contrato com os demais seres humanos, no qual se comprometem a 

respeitar as leis estabelecidas pelo Estado, em prol de garantir a vida em sociedade 

(MATTEUCCI, 1998). 

Para os teóricos liberais, o estado de natureza se refere a um período anterior ao estágio 

da civilização, do governo civil.  Segundo Bobbio (1995, p. 35, grifos do autor), Hobbes 

compreendia o estado de natureza como “um estado de anarquia permanente, no qual todo 

homem luta contra os outros – segundo a fórmula hobbesiana – existe um ‘bellum omnium 

contra omnes’” e para sair dessa situação de guerra de todos contra todos foi preciso criar o 

Estado e atribuir a ele toda a força, todo o poder de soberania para impor suas leis a todos e 

garantir, assim, a ordem (BOBBIO, 1995). 

Já Locke, segundo Matteucci, entendia o estado de natureza como  

 

um ‘estado de paz, benevolência, assistência e conservação recíprocas’. Continua, 

todavia, sendo um estado imperfeito de sociedade, pois a paz é relativa, podendo a 

natureza racional e social do homem entrar a cada instante em conflito com o seu 

instinto de autoconservação. Os direitos naturais dos indivíduos são, deste modo, 

 
10 Matteucci (1998, p. 272) entende que, de forma ampla, “o Contratualismo compreende todas aquelas teorias 

políticas que vêem a origem da sociedade e o fundamento do poder político (chamado, quando em quando, 

potestas, imperium, Governo, soberania, Estado) num contrato, isto é, num acordo tácito ou expresso entre a 

maioria dos indivíduos, acordo que assinalaria o fim do estado natural e o início do estado social e político”. 
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imperfeitos, isto é, não são garantidos por uma coação superior e extrínseca. 

(MATTEUCCI, 1998, p. 275, grifo do autor) 

 

Mészáros (2008a, p. 159) mostra que Locke defendia “a racionalização da desigualdade 

dominante – independentemente dos recursos empregados serem grotescos, tal como o conceito 

clamorosamente auto-sustentado de ‘consenso tácito’ – ao mesmo tempo que mantém a ficção 

de um pacto original”. Para Locke, segundo Matteucci (1998), o Estado cumpria a função 

apenas de aplicar o direito racionalmente expresso pela sociedade. 

Matteucci (1998, p. 274, grifos do autor) afirma que Rousseau, ao contrário de Hobbes, 

compreendia que é “no estado de natureza que se encontra ‘o homem livre, com o coração em 

paz e o corpo de boa saúde’ (Discours), o homem que satisfaz facilmente as poucas 

necessidades elementares e ‘não respira senão sossego e liberdade; quer apenas viver e ficar 

ocioso’”. 

Rousseau (1999) defendia que o homem era efetivamente livre no estado de natureza, 

mas em virtude da hostilidade da natureza, por uma questão de sobrevivência, os homens se 

uniram, renunciando à liberdade natural em virtude de uma liberdade consensual, por meio de 

um contrato, do pacto social  

 

Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja com toda a força comum a 

pessoa e os bens de cada associado, e pela qual cada um, unindo-se a todos, só 

obedeça, contudo, a si mesmo e permaneça tão livre quanto antes. Esse é o problema 

fundamental, cuja solução é fornecida pelo contrato social. (ROUSSEAU, 1999, p. 

21). 

 

Para Rousseau (1999), com o contrato social, a liberdade do homem passa a ser 

garantida pelo Estado, que enquanto soberano, representa a vontade geral, a vontade do povo e 

obriga a todos a cumprirem as suas leis. 

Essa relação de interdependência entre o Estado e o direito fica evidenciada na análise 

feita por Mészáros citando Rousseau (2016a, p. 54, grifos do autor),  na qual estabelece “que o 

indivíduo nada perdeu ao afastar-se via contrato social de sua ‘liberdade natural; pelo contrário, 

ele ganha ‘liberdade civil’ e a propriedade de tudo o que possui”.  Rousseau via o direito de 

propriedade como o mais sagrado de todos os direitos civis: 

 

É certo que o direito de propriedade é o mais sagrado de todos os direitos de cidadania, 

e até mais importante, em alguns aspectos que a própria liberdade; [...] a propriedade 

é a verdadeira base da sociedade civil, é a garantia real dos empreendimentos dos 

cidadãos: pois, se a propriedade não fosse adequada às ações pessoais, seria muito 

fácil burlar os deveres e rir das leis. (MÉSZÁROS citando ROUSSEAU, 2008a, p. 

160). 
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Mészáros (2016a) vê no trabalho de Rousseau vários elementos de continuidade e 

descontinuidade e o considera um autor importante no desenvolvimento da teoria da alienação 

elaborada por Marx, pois em que pese seus erros e limitações, Rousseau trouxe também várias 

contribuições, inclusive essa visão liberal do direito de propriedade, que ilustra perfeitamente 

a sociedade do capital. 

Segundo Matteucci (1998, p. 272), o contratualismo vê no direito “a única forma 

possível de racionalização das relações sociais ou de sublimação jurídica da força”. O direito é 

o que afasta o homem da barbárie e garante a civilização, é a base de toda a estrutura social 

contemporânea 

 

Todos os contratualistas vêem assim no contrato um instrumento de emancipação do 

homem, emancipação política apenas, que deixa inalterada e até garante a estrutura 

social, baseada precisamente na família e na propriedade privada, mantendo uma clara 

distinção entre o poder político e o poder social, entre o Governo e a sociedade civil. 

(MATTEUCCI, 1998, p. 274). 

 

A perspectiva liberal da sociedade, relaciona a emancipação do homem ao surgimento 

do Estado e do direito, que cumpre a função de estabelecer regras obrigatórias de 

comportamento. Na sociedade burguesa, com a separação de classes, na qual apenas a classe 

dominante desfruta do produto excedente, Mészáros (2016a) mostra que para garantir a 

perpetuação de tal modo de organização social, foi preciso criar instituições que evitem o 

conflito violento entre as classe em função da desigualdade, assim, na sociedade do capital, o 

Estado, o direito e a moral cumprem esse papel apaziguador 

 

Quando, por razões similares, se deseja evitar o conflito violento (e o desperdício de 

bens necessariamente associado com eles) ao determinar qual grupo se apropriará do 

mais-produto disponível em qualquer ocasião particular, é preciso encontrar um 

princípio ou instituição regulador capaz de implementar e salvaguardar a 

continuidade. (MÉSZÁROS, 2016 a, p. 140). 

 

São as instituições da sociedade burguesa que garantem a continuidade e perpetuação 

do capital como modo de organização social e, para obter êxito nessa empreitada, muito se 

deve, também, ao fato de a ideologia da classe dominante ser tão difundida e tão bem aceita 

socialmente (MÉSZÁROS, 2008a). Discorrendo sobre a relação entre ideologia e a sociedade 

de classe, o autor estabelece que “desde que Menênio Agrippa, se dirigiu aos romanos que 

haviam entrado em greve e ocupado o Monte Sagrado no século VI a. C., a concepção 

‘orgânica’ da ordem social vem sendo defendida em inúmeras ocasiões” (p. 7). Tal forma de 

organização social, chamada por Mészáros (2008a) de “orgânica”, defende que para garantir o 
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pleno funcionamento da sociedade, não deve haver conflitos entre as classes, posto que ambas 

são igualmente importantes, cada uma desempenhando sua função. Ele afirma então que para 

o referido cônsul romano, cada classe desempenhava um determinado papel na sociedade, 

sendo uns privilegiados e outros desfavorecidos, mas enaltecendo que estes últimos são de 

extrema importância para o equilíbrio social, devendo alcançar a satisfação pessoal por meio 

das conquistas da classe superior, conscientes de que sem a cooperação da classe inferior nada 

seria possível. Segundo Mészáros (2008a, p. 7), Agrippa defendia o discurso de cunho 

ideológico no qual “cada camada social tem seu ‘próprio lugar’ no grande organismo. As 

camadas inferiores devem obter sua satisfação a partir da ‘glória refletida’ e independentemente 

de sua inferioridade, ser consideradas ‘igualmente importantes’ para o funcionamento do 

organismo”.  

Mészáros (2008a) prossegue sua análise afirmando que as pessoas internalizaram o 

pensamento de Agrippa como correto, desde então se mantendo pacíficas e desempenhando 

placidamente seus papeis na sociedade, assim, as classes: 

 

[...] se mantiveram vinculadas aos seus “próprios lugares” na sociedade, nesses 

últimos dois milênios e meio que se passaram desde o paradigmático Sermão de 

Estado, pronunciado por Agrippa no Monte Sagrado, “participando”, assim, da 

reprodução da ordem estabelecida através de todos os ajustamentos necessários às 

condições mutáveis da dominação. (MÉSZÁROS, 2008a, p. 7). 

 

As pessoas, incorporaram a ideia de que para o pleno funcionamento do organismo 

social cada pessoa deve se manter em sua posição, em sua classe, pois a forma como a sociedade 

se organiza é a mesma desde que o mundo existe, ou seja, as coisas são assim desde sempre 

(MÉSZÁROS, 2008a). Agindo assim, as pessoas garantiam, por fim, a reprodução e 

manutenção do sistema vigente, do sistema de dominação de uma classe pela outra, na qual os 

dominados devem buscar sua glória, sua felicidade de forma refletida, ou seja, por meio da 

glória e felicidade da classe dominante (MÉSZÁROS, 2008a). Se as ideias da classe dominante 

são, desde a antiguidade até os tempos atuais, tão bem recebidas pela sociedade, tal sucesso se 

deve ao fundamental papel desenvolvido pela ideologia. 

 Segundo Mészáros (2008a) vivemos em uma sociedade dividida em classes com 

interesses antagônicos entre si, desta forma, as ideologias também se mostram em constante 

luta, sendo caracterizadas como a consciência prática desse incessante conflito entre visões de 

organização social radicalmente opostas. Mészáros (2008a, p. 10, grifos do autor) reitera que 

“o que determina a natureza da ideologia, acima de qualquer consideração, é o imperativo de 
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se tornar consciente em termos práticos do conflito social fundamental [...] com o propósito de 

resolvê-lo através da luta”.  

A consciência prática não é de forma alguma de cunho teórico abstrato, seja se 

posicionando de um lado ou de outro do conflito fundamental, as articulações da ideologia 

ocorrem na realidade, no mundo concreto, no sentido de influenciar e dirigir as ações reais dos 

sujeitos coletivos (MÉSZÁROS, 2008a).  

Nesse sentido, Pachukanis (1988) nos mostra que o direito se reveste de um caráter 

ideológico, mas não se trata de um conceito pertencente ao mundo das ideias, como uma 

abstração filosófica, posto que atua na realidade concreta, regulando relações sociais e 

comportamentos concretos, pois o direito “representa a forma, envolvida de brumas místicas, 

de uma relação social específica” (p. 42). As brumas que envolvem o direito, são 

particularmente mais densas ou complexas quando analisamos as questões referentes ao direito 

privado11, “é justamente aí que o sujeito jurídico ‘a pessoa’, encontra uma encarnação 

totalmente adequada à personalidade concreta do sujeito econômico egoísta, do proprietário, do 

titular de interesses privados” (PACHUKANIS, 1988, p. 43). 

Segundo Pachukanis (1988) como o direito é uma relação social, ele pode se comunicar 

em maior ou menor medida com as demais relações sociais, tais como a troca por exemplo, 

podendo inclusive transferir sua forma para outras relações sociais, como as relações mercantis 

que por vezes se revestem da forma jurídica, o que leva os teóricos liberais a acreditarem na 

universalidade da forma jurídica, já que eles consideram a “relação jurídica como uma forma 

natural e eterna de qualquer relação humana” (PACHUKANIS, 1988, p. 46). 

Os teóricos liberais possuem essa visão de universalidade da forma jurídica porque na 

sociedade burguesa, a propriedade privada assume sua forma mais geral e simples, na qual “é 

determinada como condição elementar da ininterrupta circulação dos valores que se opera de 

acordo com a fórmula Mercadoria-Dinheiro-Mercadoria” (PACHUKANIS 1988, p. 14), o que 

faz com que a classe trabalhadora, segundo Pachukanis (1988, p. 14), desponte como um 

“sujeito que dispõe da sua força de trabalho como mercadoria, que a relação econômica da 

exploração é juridicamente mediatizada sob a forma de um contrato”, que só foi possível em 

decorrência do pacto social 

 

É justamente por isso que na sociedade burguesa a forma jurídica, em oposição ao que 

acontece nas sociedades edificadas sobre a escravatura e a servidão adquire uma 

significação universal; é por isso que a ideologia jurídica se torna a ideologia por 

 
11 O direito privado é compreendido como a espera particular do indivíduo, enquanto o direito público trata das 

questões da esfera pública (PACHUKANIS, 1988). 
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excelência e que também a defesa dos interesses de classe dos exploradores surge, 

com um sucesso sempre crescente como a defesa dos princípios abstratos da 

subjetividade jurídica12. (PACHUKANIS, 1988, p. 14). 

 

A ideologia da classe dominante defendeu – e ainda defende – que, em que pese as 

contradições e desigualdades causadas pelo sistema do capital, não há outra alternativa como 

forma de os homens se organizarem (MÉSZÁROS, 2016b), pois qualquer possibilidade que se 

afaste do capital, segundo as teorias liberais, gera como consequência o caos e nos afasta da 

sociedade civilizada, que apenas o Estado e o direito pode nos proporcionar (PACHUKANIS, 

1988). 

O Estado, o direito, a ideologia, a moral, enfim, as instituições que garantem a sociedade 

de mercado, se revelam como verdadeiros meios de controle social, como formas de manter a 

luta entre as classes a níveis toleráveis (MÉSZÁROS, 2008a). O autor esclarece que os meios 

de controle social decorrem de fatores econômicos, políticos e culturais, que estão em constante 

transformação em virtude do desenvolvimento histórico global e, definem vantagens e 

desvantagens aos sujeitos sociais em constante luta, ou seja, na luta entre burguesia e 

proletariado, os meios de controle social, estabelecem  vantagens aos que atuam em defesa da 

ordem social vigente, posto que se articulam à uma ideologia que usa tais controles de forma 

prática na disseminação e internalização do modo de vida do capital. 

Para Mészáros (2008a) a ideologia também desempenha um importante papel na 

identificação do conflito social e na consciência de classe: 

 

A ideologia, como forma específica de consciência social, é inseparável das 

sociedades de classe. Ela se constitui como consciência prática inescapável de tais 

sociedades, vinculada à articulação dos conjuntos de valores e estratégias rivais que 

visam ao controle do metabolismo social sob todos os seus principais aspectos. [...] 

Assim, as ideologias em luta de qualquer período histórico constituem a consciência 

prática necessária, através da qual as mais importantes classes da sociedade se 

relacionam e, de certa forma, até mesmo se confrontam abertamente, ao articular sua 

visão da ordem social correta e apropriada como um todo abrangente. (MÉSZÁROS, 

2008a, p. 9). 

 

Segundo Mészáros (2008a), em que pese a bem sucedida disseminação da ideologia da 

classe dominante, segundo a qual cada pessoa pertence a uma classe e exerce um papel na 

sociedade, devendo manter seu status quo para garantir o pleno funcionamento do organismo 

social, em dado momento histórico, as condições precárias em que viviam a grande massa 

 
12 Segundo Pachukanis (1988, p. 10) a subjetividade jurídica é compreendida como “o princípio formal da 

liberdade e da igualdade, da autonomia da personalidade etc.” 
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composta pela classe trabalhadora acabou por gerar um crescente sentimento de revolta e 

insatisfação. 

Lukács (2013), citando Marx, mostra que em meio ao conflito social fundamental, a 

classe trabalhadora que já se constituía em classe autônoma frente ao capital, também se 

transforma em classe, ou toma consciência de que é uma classe para si mesma: 

 

As condições econômicas tinham a princípio transformado a massa da população do 

país em trabalhadores. A dominação do capital criou para essa massa uma situação 

comum, interesses comuns. Assim essa massa já é uma classe diante do capital, mas 

não o é para si mesma. Na luta [...], essa massa se reúne, se constitui em classe para 

si mesma. (MARX citado por LUKÁCS, 2013, p. 184). 
 

Com a dominação do capital, os trabalhadores passaram a possuir interesses em comum, tais 

como as melhorias das condições de trabalho, assim, por meio de um movimento crescente de 

tomada de consciência de classe, os trabalhadores passaram a se organizar em grupos e 

sindicatos para debater as condições em que viviam e pensar em alternativas viáveis 

(COGGIOLA, 2011). O autor evidencia que “em meados do século XIX, já era visível a 

expressão da situação da nova classe trabalhadora no ‘movimento trabalhista’, sendo sua 

ideologia ‘a comunidade cooperativa’” (2011, p. 165).  

As batalhas vencidas contra o sistema, que se materializavam em leis de proteção aos 

trabalhadores, representavam, ao mesmo tempo, um progresso e um retrocesso, já que a 

exploração não terminava, apenas se revestia de uma nova forma, cada vez mais prejudicial ao 

trabalhador, pois da antiga forma de exploração, outras foram surgindo “baseadas numa 

pretensa humanização ou moralização do trabalho. Aos incentivos materiais se acrescenta agora 

uma aparente solicitude para com o homem, inculcando no operário a ideia de que, como ser 

humano, faz parte da empresa e deve integrar-se nela” (VÁZQUEZ, 1999, p. 50). A ideologia 

dominante introduz na classe trabalhadora a ideia moral que rege a sociedade capitalista, a 

moral do ser humano egoísta, que deve valorizar seus interesses pessoais,  

 

Impinge-se-lhe, assim, como virtudes, o esquecimento da solidariedade com seus 

companheiros de classe, o acoplamento de seus interesses pessoais com os interesses 

da empresa, a laboriosidade e a escrupulosidade a favor do interesse comum da 

mesma. (VÁZQUEZ, 1999, p. 50). 

 

A moral da sociedade capitalista busca regular as relações sociais que são baseadas na 

exploração do homem pelo homem, introduzindo de forma velada na sociedade e 

principalmente na classe trabalhadora seus valores distorcidos, Vázquez (1999, p. 50) mostra 

que em relação ao trabalhador “a moral que lhe é inculcada como uma moral comum, livre de 
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qualquer conteúdo particular, ajuda a justificar e a reforçar os interesses do sistema regido pela 

lei de produção da mais-valia13 e é, por isso, uma moral alheia aos seus verdadeiros interesses 

humanos e de classe”. 

Em meio a todo esse conflito de classes e demonstrando uma força hercúlea para 

desmistificar a ideologia dominante, a classe trabalhadora percebeu que para triunfar em suas 

reivindicações, deveria também se unir em escala internacional, pois a transição para um 

modelo de organização social de cunho socialista requer um esforço em escala internacional 

 

O capitalismo e os Estados Nacionais nasceram já obrigados a ter uma política externa 

e a se aliarem uns contra os outros, em função de seus interesses comerciais 

contraditórios, e em relação à autodeterminação das nações atrasadas. O movimento 

operário não poderia se limitar ao quadro nacional, na medida em que a força desses 

Estados Nacionais dependia das relações internacionais que estabeleciam no mundo 

inteiro. O movimento operário, portanto, apenas poderia triunfar na arena 

internacional. Daí também se concluía que o socialismo só seria realizável no plano 

internacional. A socialização dos meios de produção significaria a abolição das 

fronteiras nacionais. (COGGIOLA, 2011, p. 166). 

 

Antunes (2014) afirma que os trabalhadores ao elevar suas reivindicações locais a nível 

global, criaram, a Associação Internacional do Trabalhadores (AIT) em 1864, também 

conhecida como Primeira Internacional.  

Também falando sobre a AIT representava uma forma de difundir a ideologia da classe 

trabalhadora, que, por sua vez, precisava se organizar para fazer frente aos desafios propostos 

pelo novo mercado mundial (COGGIOLA, 2011). 

A Primeira Internacional defendia que a emancipação dos trabalhadores se daria por 

meio da ação dos próprios trabalhadores agindo com espírito de fraternidade, Coggiola (2011) 

citando o Manifesto Inaugural da AIT, redigido por Marx, mostra que a associação pregava que 

a emancipação dos trabalhadores do julgo do capital é um tema que interessa a todas as nações: 

 

A emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores; os esforços 

dos trabalhadores para conquistar sua emancipação não devem tender a constituir 

novos privilégios, mas a estabelecer para todos os mesmos direitos e os mesmos 

deveres; a submissão e a dependência do trabalhador ao capital é a fonte de toda 

servidão: política, moral e material; por essa razão, a emancipação econômica dos 

trabalhadores é o grande propósito ao qual deve se subordinar todo movimento 

político; todos os esforços realizados até hoje fracassaram pela falta de solidariedade 

entre os operários das diversas profissões em cada país, e de uma união fraternal entre 

os trabalhadores das diversas regiões; a emancipação dos trabalhadores não é um 

problema simplesmente local ou nacional, mas que interessa a todas as nações 

civilizadas[...]. (MARX citado por COGGIOLA, 2011, p. 169). 

 
13 Vázquez (1999, p. 48) usa o termo mais-valia como sinônimo para o “valor não remunerado, que o operário 

produz ou cria”. 
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Coggiola (2011, p. 170) citando Marx, indica que a AIT tinha como objetivo "fundir em 

um só grande exército toda a classe operária combativa da Europa e da América", a organização 

almejava ser um ponto de apoio aos diversos movimentos operários no mundo, preparando-os 

para a luta pela emancipação.  

O que a história ensina é que para obter êxito na luta pela transição e superação do 

sistema do capital a classe trabalhadora deve estar unida internacionalmente, no mesmo estágio 

de amadurecimento. É preciso que haja o que Mészáros (2014, p. 31) chama de 

“internacionalismo positivo”, que se traduz em “uma ordem reprodutiva social internacional 

instituída e administrada com base na autêntica igualdade de seus muitos constituintes, uma 

igualdade material e culturalmente substantiva, não meramente formal”.  

Mészáros (2014, p. 30) afirma que “o internacionalismo socialista é inconcebível sem o 

total respeito pelas aspirações dos trabalhadores de outras nações”. É preciso superar as 

fronteiras nacionais e a ideologia patriótica e pensar na situação dos demais trabalhadores de 

outras nações como irmãos. A convocação de Marx e Engels (2005, p. 69) no manifesto 

comunista soa aos nossos ouvidos como um chamado extremamente necessário e atual 

“proletários de todos os países, uni-vos!”. 

De acordo com Pachukanis (1988), como conceitos históricos que são, no caso de uma 

transição socialista, o direito e a moral não irão desaparecer automaticamente, pelo contrário, 

serão, ao lado do Estado, as ferramentas por meio das quais a suplantação do capital será 

possível. Discorrendo sobre o Estado, a moral e o direito, Pachukanis (1988, p. 112) afirma que 

no “período de transição, o proletariado deve explorar, de acordo com seus interesses de classe, 

essas formas herdadas da sociedade burguesa, esgotando-as assim, completamente”. 

Dessa forma, a transição socialista passa pelo direito, e tal conclusão é, também, um 

fato histórico, posto que o primeiro governo proletário da história, a Comuna de Paris, que 

transformou de forma permanente o ideário socialista mundial (demonstrando que uma 

alternativa ao sistema do capital é possível), teve como uma de suas primeiras iniciativas a 

implementação de medidas jurídicas que visavam a melhoria das condições sociais da classe 

trabalhadora (COGGIOLA, 2011). 

Na apresentação do livro A Guerra Civil na França, escrito por Marx, Rago Filho (2011) 

define que: 

 

A Comuna de Paris foi a primeira experiência histórica de tomada de poder da classe 

trabalhadora, cujo significado colocou-a como referencial para as lutas de 

emancipação social. A Comuna foi uma revolução contra o Estado. A forma política 
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“finalmente encontrada”, meio orgânico de ação que visava um trânsito socialista, 

uma nova forma social sem classes, a poesia do futuro. (RAGO FILHO, 2011, p. 9, 

grifos do autor) 

  

Rago Filho (2011) afirma que a Comuna durou 72 dias, mas, como demonstra Coggiola 

(2011), transformou significativamente a vida dos parisienses, tendo em vista a quantidade de 

reformas promovidas pelo movimento: 

 

Em semanas, a Comuna de Paris introduziu mais reformas do que todos os governos 

franceses nos dois séculos anteriores: 

1. o trabalho noturno foi extinto; 

2. oficinas que estavam fechadas foram reabertas para que cooperativas fossem 

instaladas; 

3. residências vazias foram desapropriadas e reocupadas; 

4. em cada residência oficial foi instalado um comitê para organizar a ocupação de 

moradias; 

5. todos os descontos nos salários foram abolidos; 

6. a jornada de trabalho foi reduzida, e chegou-se a propor a jornada de oito horas; 

7. os sindicatos foram legalizados; 

8. instituiu-se a igualdade entre os sexos; 

9. projetou-se a gestão operária das fábricas (sem, no entanto, implantá-la); 

10. o monopólio da lei pelos advogados, o juramento judicial e os honorários foram 

abolidos; 

11. testamentos, adoções e a contratação de advogados se tornaram gratuitos; 

12. o casamento se tornou gratuito e simplificado; 

13. a pena de morte foi abolida; 

14. o cargo de juiz se tornou eletivo; 

15. o calendário revolucionário foi novamente adotado; 

16. o Estado e a Igreja foram separados; a Igreja deixou de ser subvencionada pelo 

Estado e os espólios sem herdeiros passaram a ser confiscados pelo Estado; 

17. a educação se tornou gratuita, secular e compulsória. Escolas noturnas foram 

criadas e todas as escolas passaram a ser de sexo misto; 

18. imagens santas foram derretidas e sociedades de discussão foram criadas nas 

igrejas; 

19. a Igreja de Brea, erguida em memória de um dos homens envolvidos na repressão 

da Revolução de 1848 foi demolida. O confessionário de Luís XVI e a coluna 

Vendôme também; 

20. a bandeira vermelha foi adotada como símbolo da Unidade Federal da 

Humanidade. (COGGIOLA, 2011, p. 171-172). 

 

Marx (2011a) mostra que em razão de seu pouco tempo de duração, a Comuna não 

chegou a enfrentar os desafios econômicos que uma transição socialista necessita, mas como 

primeira tentativa de mudança da ordem social se mostrou muito relevante, principalmente por 

indicar os prováveis caminhos para uma suplantação da ordem vigente, que passam pela 

transformação do Estado, do direito e da moral burguesas  

 

Mas a Comuna de Paris não podia ser mais do que uma primeira tentativa. Iniciada ao 

término de uma guerra, espremida entre dois exércitos prontos a dar as mãos para 

esmagá-la, não se atreveu a enveredar pelo caminho da revolução econômica. Não 

iniciou um processo de expropriação do capital ou de organização do trabalho. Não 

soube ao menos avaliar os recursos da cidade. Também não conseguiu romper com a 
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tradição de um governo representativo, nem procurou realizar, dentro da Comuna, o 

mesmo tipo de organização que fora instaurada pela proclamação da independência 

da cidade e a livre associação das federações. (COGGIOLA, 2011, p. 173). 

  

A Comuna de Paris teve fim há 150 anos, mas deixou profundos ensinamentos que se 

mostram contemporâneos, seus objetivos (uma alternativa para o modo de organização social) 

parecem ter sido traçados com base na sociedade do capital. Com relação à organização da 

classe trabalhadora, a derrota da Comuna de Paris, foi duramente sentida pela Primeira 

Internacional, seus membros, que já possuíam correntes ideológico-revolucionárias 

divergentes, se voltaram cada vez mais às suas próprias tendências filosóficas, linhas de ação e 

teorias, ocasionando o início do seu fim: 

 

Durante oito anos (1864 - 1872), os interesses internacionais da classe operária 

triunfaram sobre a diversidade de tendências reunidas ao redor da bandeira da 

Internacional. Mas, mudadas as condições históricas e políticas, os elementos que 

garantiam a coesão se debilitaram. A diversidade venceu à unidade. A distância entre 

as tendências era demasiadamente grande para permitir que o Conselho Geral pudesse 

seguir uma política conforme as aspirações e o grau de desenvolvimento de cada uma 

delas. O Conselho teve que escolher entre elas, aceitando assim o perigo de provocar 

seu próprio fim. (COGGIOLA, 2011, p. 176). 

  

De acordo com Coggiola (2011), a experiência da Comuna de Paris, foi utilizada pela 

classe dominante, como mais uma arma ideológica para enfraquecer os movimentos operários, 

classificando-os como contrários a moral da sociedade burguesa, ao progresso e, portanto, 

potencialmente perigosos, tendo em vista a quantidade de pessoas que perderam a vida em 

busca de um ideal de transformação da realidade objetiva em que estavam inseridos. O grande 

desafio enfrentado pela Primeira Internacional se revelou justamente no fato de unir visões 

diferentes sobre a luta operária, bem como, várias nações ou grupos de trabalhadores em 

estágios diferentes de luta e vivência histórica no combate ao capital (COGGIOLA, 2011). 

Segundo Mészáros (2014, p. 26) “a Primeira Internacional soçobrou quando Marx ainda 

era vivo, em razão do desvio do movimento operário de seu papel como movimento 

internacional no fim da década de 1870”. O autor prossegue afirmando que nenhuma das 

Internacionais Operárias que se seguiram conseguiram cumprir seu papel e levar esperança aos 

trabalhadores subjugados, isso porque, nenhuma delas foi capaz de persuadir as massas, nas 

palavras de Mészáros (2014, p. 27) citando Marx “ela não conseguiu realizar a tarefa de 

desenvolver o necessário ‘internacionalismo socialista’ e a adequada ‘consciência de massa 

comunista’”.  

Para Mészáros (2018, p. 30) o processo de transição depende de um envolvimento 

político de massa “porque apenas através da ação política – baseada em perspectivas reais e 
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aptas a serem aplicadas consequentemente na vida prática – é possível formular a tão esperada 

solução dos confusos problemas internacionais e sociais”. O processo de transição requer para 

ser efetivo que haja um reencontro do homem com seu ser genérico, o que é possível por meio 

de um processo de transformação interior, que se dá pela formação humana, no qual haverá 

também uma mudança radical da concepção de moral, que será completamente oposta à da 

sociedade do capital (MÉSZÁROS, 2016a), conforme veremos nos capítulos seguintes. 

Assim, a concepção de moral da sociedade em determinado período histórico direciona 

as ações humanas, a visão de mundo e a forma como os homens se organizam e travam as mais 

diversas e complexas relações sociais, influenciando a concepção de direito, que  com o 

desenvolvimento social, passou gradativamente a desempenhar o papel de assegurar a 

continuidade do modo de produção e reprodução social capitalista.  
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2 DIREITO E MORAL EM MÉSZÁROS 

 

No capítulo anterior vimos como os conceitos de direito e moral apareceram em cada 

período do desenvolvimento da sociedade, agora, veremos qual a perspectiva de Mészáros sobre 

tais conceitos.  

As categorias centrais analisadas por Mészáros são o trabalho e o capital enquanto 

“sistema metabólico sócio-econômico de controle” (MÉSZÁROS, 1995, p. 131). O direito e a 

moral não figuram entre as categorias centrais analisadas por Mészáros, mas como o autor se 

propõe a desenvolver uma teoria de suplantação do modo de organização social capitalista, ele 

aborda, ainda que indiretamente, todas as instituições que dão sustentação ao capital, e nesse 

aspecto, ele também esboça a sua percepção da função do direito e da moral na sociedade 

contemporânea, bem como faz a sua crítica. 

Os conceitos são desenvolvidos em um mesmo capítulo, pois no capítulo anterior 

constatou-se que a linha que os separa é por vezes tênue, já que “o ser moral é um complemento 

indispensável ao ser jurídico e os dois, por sua vez, são modos de relações entre os produtores 

de mercadorias” (PACHUKANIS, 1988, p. 107).  

Direito e moral caminham lado a lado de forma que, segundo Mészáros (2016a, p. 172), 

“a moralidade dissociada da legalidade é privada de sua real tarefa desafiadora e é reduzida a 

uma abstração empoeirada nos livros filosóficos, a legalidade separada da moralidade é 

completamente desprovida de conteúdo e justificação”. Além disso, temos que tanto o direito 

quanto a moral possuem em comum, a origem no tema da liberdade humana. 

Assim, veremos que a percepção de liberdade humana para os teóricos liberais está 

intimamente relacionada à sua concepção de direito, pois para eles é por meio do direito que se 

alcança a liberdade (MATTEUCCI, 1998).  Ao passo que para Mészáros (2016a), a questão da 

liberdade humana assume uma conotação radicalmente oposta à estabelecida pelos liberais. 

Segundo Mészáros (2016a) os problemas da liberdade humana estão intrinsecamente 

relacionados à propriedade privada (enquanto manifestação maior da alienação), que por sua 

vez está diretamente relacionada ao Estado, ao direito, à educação, que são instituições 

reguladoras responsáveis por evitar conflitos violentos entre grupos com objetivos distintos 

(burguesia e proletariado) e garantir a continuidade do sistema de organização social vigente.  

Nesse momento, cumpre estabelecer, ainda que sucintamente, o conceito marxiano de 

alienação, pois a apreensão de tal conceito é de fundamental importância para compreensão da 

crítica mézáriana do direito e da moral na sociedade capitalista. 
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2.1 Direito, moral e alienação 

 

O processo de alienação está estreitamente relacionado à concepção de moral e à 

estruturação das normas do direito na sociedade do capital, pois em uma sociedade alienada, 

estruturada para a acumulação – gerando em consequência um processo de desumanização – os 

valores morais são os de uma sociedade de indivíduos egoístas. 

Ao abordar a problemática da alienação, Mészáros (2016a, p. 20) reitera que nos 

Manuscritos de 1844, Marx apresentou um conceito de alienação que possui quatro aspectos 

principais que são: “a) o ser humano está alienado da natureza; b) ele está alienado de si mesmo 

(de sua própria atividade); c) do seu ‘ser genérico’ (do seu ser como membro do gênero 

humano); d) o ser humano está alienado do ser humano (dos demais seres humanos)”. Os quatro 

aspectos do conceito de alienação apresentado por Marx, são explicados por Mészáros (2016a, 

p. 20), que esclarece que a primeira característica “expressa a relação entre o trabalhador e o 

produto do seu trabalho”, a relação do homem com o mundo exterior, com a natureza. A 

segunda característica do trabalho alienado, segundo Mészáros, (2016a, p. 20) se refere à 

“relação do trabalho com o ato da produção no interior do processo de trabalho, ou seja, a 

relação do trabalhador com sua própria atividade, enquanto atividade alheia, que não lhe 

proporciona satisfação”, o autor prossegue asseverando que Marx “denominava a primeira 

característica de “estranhamento da coisa” ao passo que chama a segunda de 

“autoestranhamento”  (MÉSZÁROS, 2016a, p. 20). Já as duas últimas características são 

consideradas por Mészáros (2016a, p. 21) como implícitas, como desdobramentos das duas 

primeiras, “sendo expressão delas em termos de relações humanas”. 

Marx (2004, p. 85) esclarece que a terceira característica da alienação faz “do ser 

genérico do homem, tanto da natureza quanto da faculdade genérica espiritual dele, um ser 

estranho a ele, um meio da sua existência individual”. Já a quarta e última característica da 

alienação representa o estranhamento do homem com os demais seres humanos e, “uma 

consequência disto, de o homem estar estranhado do produto do seu trabalho, da sua atividade 

vital e de seu ser genérico é o estranhamento do homem pelo próprio homem” (MARX, 2004, 

p. 85). 

O conceito marxiano de alienação abarca “as manifestações de ‘estranhamento do 

homem da natureza e de si mesmo’, por um lado, e de expressões desse processo na relação ser 

humano-gênero humano e ser humano e ser humano, por outro” (MÉSZÁROS, 2016a, p. 21), 

portanto, trata-se de um conceito complexo e com vários desdobramentos importantes. Por isso 

Mészáros (2016a, p. 208) afirma que “o conceito de alienação é um pilar de importância vital 
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no sistema marxiano como um todo, e não um simples tijolo deste”. Com tal definição em 

mente, Mészáros (2016a) segue sua abordagem da sociedade se apropriando das obras de Marx, 

para estabelecer que o homem é um ser natural, afirmando que as mediações que o homem 

realiza com a natureza, são o núcleo do sistema de metabolismo social que rege a sociedade. 

Segundo Mészáros (2016a), antes de Marx, os autores que elaboraram um sistema para 

explicar as relações sociais, em algum momento no desenvolvimento de suas teorias, seja pelo 

momento histórico em que fizeram suas análises, seja pelas condições sócio-históricas da época, 

pelo viés ideológico ao qual se filiavam ou pelo estágio do desenvolvimento teórico em que 

estavam, enfim, por algum motivo esses autores acabaram por não alcançar as reais dimensões 

dos problemas causados pela alienação, bem como não conseguiram estabelecer a solução das 

contradições sociais, senão por meio de postulados morais abstratos. 

Constatamos esse fato tomando como ponto de partida a sociedade burguesa, pois os 

contratualistas estabelecem o direito como fator de emancipação humana, afirmando que a 

liberdade humana se concretiza por meio do direito moderno, posto que é o direito que separa 

a civilização da barbárie (MATTEUCCI, 1998). 

Por meio da sua explicação da teoria da alienação elaborada por Marx, Mészáros 

(2016a) desconstrói totalmente as teorias liberais, apontando os momentos exatos em que tais 

autores falharam na composição de seus sistemas filosóficos. Ele esclarece que nenhum dos 

autores liberais conseguiu formular um sistema que explicasse os fenômenos sociais concretos, 

muito menos que vislumbrassem soluções reais para as contradições encontradas na sociedade, 

pois “o segredo do sucesso de Marx em transcender as limitações do materialismo 

contemplativo, dualista, é sua apreensão dialética sem paralelo da categoria mediação” 

(MÉSZÁROS, 2016a, p. 85). 

O objeto de investigação dos filósofos liberais permanecia circunscrito ao pensamento, 

portanto, suas conclusões eram sempre abstratas, por vezes dualistas, segundo Mészáros 

(2016a, p. 85) “somente no materialismo monista de Marx podemos encontrar uma 

compreensão coerente da ‘totalidade objetiva’ enquanto ‘realidade sensível’”, o que tornou o 

sistema filosófico marxiano muito mais complexo e completo que aqueles que o antecederam: 

 

De fato, a concepção geral de Marx da gênese histórica e da alienação das relações 

sociais de produção, aliada à sua análise das condições ontológicas objetivas de uma 

suplantação necessária da alienação e reificação, constitui um sistema no melhor 

sentido do termo. Esse sistema não é menos, mas mais rigoroso do que os sistemas 

filosóficos de seus predecessores, incluindo o de Hegel. (MÉSZÁROS, 2016a, p. 94, 

grifo do autor). 

 



49 

 

O sistema filosófico marxiano é mais complexo que os elaborados pelos seus 

antecessores, justamente por trabalhar com a realidade concreta e não com abstrações e 

hipóteses retiradas do pensamento 

 

[...] com efeito, uma coisa é inventar engenhosamente as “mediações” logicamente 

apropriadas entre “entidades do pensamento”, outra bem diferente é identificar na 

realidade os complexos elos intermediários dos fenômenos sociais multiformes, 

encontrar as leis que governam suas institucionalizações e transformações uns nos 

outros, as leis que determinam sua relativa “fixidez”, bem como suas “mudanças 

dinâmicas”, demonstrar tudo isso na realidade, em todos os níveis e esferas da 

atividade humana. (MÉSZÁROS, 2016a, p. 94, grifo do autor).  

 

Para Marx os fenômenos sociais deveriam ser analisados, explicados e provados em seu 

contexto histórico, “ele deseja explicar os fenômenos analisados em termos intrinsecamente 

históricos” (MÉSZÁROS, 2016a, p. 99), ou seja, nenhum dado poderia ser tido como 

verdadeiro ou ser preconcebido “pelo contrário, a teoria inteira depende da prova da gênese 

histórica de todos os seus constituintes básicos” (MÉSZÁROS, 2016a, p. 99). 

Exatamente nesse aspecto, começam a aparecer as falhas das teorias liberais, pois os 

contratualistas (que se debruçaram para explicar a gênese da sociedade burguesa), iniciaram 

suas análises a partir de dados preconcebidos. Eles partiram do princípio de que no estado de 

natureza há apenas três hipóteses possíveis, a depender do autor, 1) ou o homem, como ser 

humano egoísta por natureza, se encontra em uma situação de guerra de todos contra todos 

(Hobbes);  2) ou o homem se encontra em um estado de racionalidade (Locke); 3) ou que no 

estado de natureza se encontra o homem livre (Rousseau), mas que em qualquer desses casos é 

por meio do pacto social, do contrato, ou seja, do direito que superamos tal estado de natureza 

(MATTEUCCI, 1998). 

Independentemente do autor contratualista que se use como parâmetro na análise da 

sociedade burguesa, todos eles iniciam suas teorias por meio de fatos tidos por eles como 

verdadeiros, tais como a sua percepção do Ser no estado de natureza, a qual não possui 

fundamentação histórica, já que eles não se preocupam em fazer uma análise de fato 

historicizada (MÉSZÁROS, 2016a). Tanto que, segundo Matteucci (1998), nenhum deles se 

preocupou de fato em esclarecer o que seria efetivamente o que chamaram de estado de 

natureza, ou o porquê de os homens, nesse período histórico, serem egoístas, racionais ou livres 

por natureza. 

Para os liberais, tudo o que importa é a afirmação do Estado e do direito como 

instituições indispensáveis para a vida em sociedade. O que em última instância significa dizer 
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que a vida sem a propriedade privada, sem o meu e o teu é impensável, uma abominação, que 

nos levaria à anarquia (MATTEUCCI, 1998). 

Em sentido contrário a essa concepção, justamente por trabalhar com dados históricos e 

não com afirmações preconcebidas, bem como em virtude de acompanhar o movimento real da 

sociedade (que é dinâmico), Mészáros (2016b) afirma que a teoria de Marx deve ser vista (como 

o próprio autor fazia questão de frisar) como um anúncio, um sistema aberto, um caminho 

possível a ser seguido e não como verdade absoluta e incontestável.  

É justamente por isso que, segundo Mészáros (2016b), o sistema de Marx não pode 

garantir um final feliz ou resultado positivo no confronto entre partes opostas (burguesia e 

proletariado), já que seu resultado não pode ser preconcebido, mas deve ser o resultado da 

práxis social, pois a concepção materialista da história identifica 

 

Os constituintes dinâmicos do desenvolvimento histórico real na sua radical abertura: 

isto é, sem qualquer garantia preconcebida de um resultado positivo do embate de 

forças antagônicas. É por isso que na concepção marxiana a “nova forma histórica” 

pode apenas ser anunciada (como Marx coloca nos Grundrisse), já que sua 

constituição real envolve a necessidade (a única “inevitabilidade” nesses assuntos) de 

atravessar o campo minado nodal do capital, com suas implicações longe de felizes 

para a própria história. (MÉSZÁROS, 2016b, p. 543, grifos do autor), 

 

Assim, ao desenvolver suas teorias, Marx levou em consideração o dinamismo da 

sociedade e exatamente por não perder de vista o contexto histórico, teve que partir da relação 

original, ontologicamente necessária que ocorre entre o homem e a natureza, logo, “Marx 

começa definindo a relação historicamente primária entre o ser humano e a natureza como a 

relação da natureza consigo mesma, baseado no fato de que o ser humano é uma parte 

específica da natureza” (MÉSZÁROS, 2016a, p. 116, grifo do autor).  

A relação ontológica do homem com a natureza, segundo Mészáros (2016a) é o único 

fato que pode historicamente ser apreendido e provado, as demais características atribuídas ao 

homem pela filosofia liberal caem no campo da ciência especulativa, já que possuem como 

característica principal, seu caráter conservador, pois quando alcançamos “a ‘sociedade civil’ 

– o domínio estruturalmente inalterável dos interesses burgueses –, o ‘movimento dialético’ se 

transforma em uma pseudoprogressão cujo significado reside em preservar todas as condições 

‘essenciais’ (isto é, estruturalmente inalteráveis)” (MÉSZÁROS, 2016b, p. 540). 

Desta forma, Mészáros (2016a) mostra que inclusive o fato de o ser humano ser parte 

específica que compõe a totalidade da natureza, requer, para sua comprovação, uma análise 

inerentemente histórica. Assim, os termos essenciais de referência de Marx, que são o homem, 

a natureza e a atividade produtiva ou indústria, representam uma reciprocidade dialética:  
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Significa que o ‘homem’ não é só o criador da indústria, mas também seu produto. 

(É claro que, de modo similar, ele é tanto o produto quanto o criador de uma ‘natureza 

verdadeiramente antropológica’ – acima de tudo, dentro dele, mas também fora dele, 

na medida em que ele imprime sua marca na natureza [...]). (MÉSZÁROS, 2016a, p. 

100, grifo do autor). 

 

Nessa relação de reciprocidade dialética descrita por Mészáros (2016a) o homem se 

estabelece como um ser natural, que precisa estar em constante processo com a natureza para 

garantir a sua subsistência, assim, ele transforma a natureza e é transformado por ela, em uma 

relação mediada pela atividade produtiva, pelo trabalho. A investigação ontológica de Marx 

parte da premissa de que o homem 

 

[...] precisa produzir a fim de sustentar-se, a fim de satisfazer suas necessidades. 

Contudo, ele só consegue satisfazer essas necessidades primitivas criando 

necessariamente, no decorrer da satisfação delas, mediante sua atividade produtiva, 

uma hierarquia complexa de atividades não físicas que, consequentemente, se tornam 

condições necessárias para a satisfação de suas necessidades físicas originais. [...] A 

atividade produtiva é mediadora na relação “sujeito-objeto”, entre o ser humano e a 

natureza. (MÉSZÁROS, 2016a, p. 79). 

 

De acordo com Marx (2004, p. 85) o homem é também um ser genérico, cujo o 

“engendrar prático de um mundo objetivo, a elaboração da natureza inorgânica é a prova do 

homem enquanto um ser genérico consciente, isto é, um ser que se relaciona com o gênero 

enquanto sua própria essência ou consigo mesmo enquanto ser genérico”, ou seja,  o homem é 

“um ser que tem consciência do gênero a que pertence” (MÉSZÁROS, 2016a, p. 80), e tal 

consciência se dá por meio da atividade produtiva.  

Segundo Mészáros (2016a), apenas o ser humano consegue ter essa consciência de 

gênero, e é o trabalho que o capacita a reconhecê-la, logo, se as relações com a atividade 

produtiva estão corrompidas pelo fenômeno da alienação, o homem perde a capacidade de se 

reconhecer enquanto ser genérico, pois “o trabalho estranhado inverte a relação a tal ponto que 

o homem, precisamente porque é um ser consciente, faz da sua atividade vital, da sua essência, 

apenas um meio para a sua existência (MARX, 2004, p. 80). 

Assim, ao se pensar em um estado de natureza, ou em uma relação original do homem, 

podemos inferir que há uma relação de reciprocidade dialética entre o homem, a natureza e o 

trabalho. E que por meio do trabalho o homem além de satisfazer suas necessidades, se objetiva, 

mas que em determinado momento essa relação é subvertida (MÉSZÁROS, 2016a).  

O homem enquanto ser genérico, na visão de Marx, possui a capacidade de se objetivar 

por meio da sua atividade produtiva, ou seja, a “objetivação da vida genérica do homem: como 
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objetivação que traz as características intrinsecamente humanas, na medida em que capacita o 

ser humano para contemplar ‘a si mesmo, num mundo criado por ele’” (MÉSZÁROS, 2016a, 

p. 145). 

Para Marx (2004, p. 80), “o objeto do trabalho é portanto a objetivação da vida genérica 

do homem”, ou seja, são as capacidades essenciais do ser humano que o distingue dos animais, 

é o próprio trabalho, que se traduz em atividade estritamente humana, “contrastando com as 

‘funções animais, comer, beber e procriar’ que pertencem ao domínio da necessidade” 

(MÉSZÁROS, 2016a, p. 145). 

O trabalho, a atividade produtiva, deveria ser realizado por prazer, de forma voluntária, 

deveria ser uma manifestação interior do ser humano, mas é corrompido pela alienação 

capitalista, que o transforma em algo estranho ao ser humano, em algo exterior a ele “não é 

‘atividade vital’, na qual o ser humano ‘afirma a si mesmo’, mas mero ‘meio para sua existência 

individual’, autonegação que ‘mortifica sua physis e arruína seu espírito’” (MÉSZÁROS, 

2016a, p. 145, grifo do autor). Nesse sentido, o trabalho é definido 

 

Tanto em geral – como ‘atividade produtiva’: a determinação ontológica fundamental 

da ‘humanidade’ (‘menschliches Dasein’, isto é, modo de existência realmente 

humano) – quanto em particular, possui a forma da ‘divisão do trabalho’ capitalista. 

E nesta última forma – a de atividade estruturada em termos capitalistas – ‘trabalho’ 

é a base de toda a alienação. (MÉSZÁROS, 2016a, p. 78, grifo do autor). 

 

A divisão do trabalho capitalista, se traduz em uma das formas em que o trabalho se 

apresenta e, com a transição do período feudal para o capitalismo, representou a reificação14 do 

homem, a transformação do homem em coisa, em algo que poderia ser comprado e vendido, o 

que resultou em que a “aceitação ‘livremente escolhida’ de uma nova servidão – no lugar da 

forma antiga de servidão feudal, estabelecida e regulamentada politicamente – puderam avançar 

tendo como base uma ‘sociedade civil’ caracterizada pelo primado do dinheiro” (MÉSZÁROS, 

2016a, p.  39-40). 

 O fenômeno da alienação transforma a sociedade, que regida sob a égide do dinheiro 

“abriu as comportas para a ‘servidão da necessidade egoísta’ (Knechtschaft des egoistischen 

Bedürfnisses) de caráter universal” (MÉSZÁROS, 2016a, p.  40, grifos do autor) e amparada 

pelas leis do direito. Nesse contexto, a alienação se constitui pela  

 
14 Segundo Mészáros (2016a) o processo de reificação das relações humanas significa a mercantilização do ser 

humano, a transformação do homem em algo que pode ser comprovado e vendido. Ao discorrer sobre o contrato 

de trabalho, o autor afirma que “a pessoa viva, contudo, primeiro teve de ser reificada – convertida em coisa, em 

mera peça de propriedade pela duração do contrato –, antes que seu novo proprietário pudesse se assenhorar dela” 

(p. 39). 
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extensão universal da ‘venalidade’ (isto é, a transformação de tudo em mercadoria); 

pela conversão dos seres humanos em ‘coisas’, de modo que possam se apresentar 

como mercadorias no mercado (em outras palavras: a ‘reificação’ das relações 

humanas). (MÉSZÁROS, 2016a, p. 40). 

 

Ao mesmo tempo, essa transformação social, baseada no egoísmo, resultou na 

“fragmentação do organismo social em ‘indivíduos isolados’ (‘vereinzelt Einzelnen’) que 

buscam seus próprios objetivos limitados, particulares” (MÉSZÁROS, 2016a, p. 40). E essa 

segregação da sociedade é essencial para a manutenção do organismo de controle social vigente. 

Assim, são as relações estabelecidas pelo modo de produção social do capital que alienam e 

subvertem a relação ontologicamente necessária do homem com a natureza (MÉSZÁROS, 

2016a). Inclusive o conceito de propriedade é subvertido, já que ontologicamente significava 

“o comportamento do ser humano em relação às suas condições naturais de produção como 

pertencentes a ele, como suas, como condições pressupostas com a sua própria existência” 

(MARX, 2011b, p. 651-652, grifos do autor). No sentido original a propriedade se identificava 

com a essência do ser humano 

 

Originalmente, portanto, propriedade quer dizer – e isso em suas formas asiática, 

eslava, antiga, germânica – comportamento do sujeito (que se reproduz) que trabalha 

(que produz) em relação às condições de sua produção ou reprodução como condições 

que são suas. Por isso, a propriedade também terá formas distintas segundo as 

condições dessa produção. A própria produção objetiva a reprodução do produtor nas 

e com essas suas condições objetivas de existência. (MARX, 2011b, p.  657-658) 

 

Contudo, em uma sociedade regida pelas leis do capital, de acordo com Mészáros 

(2016b, p. 611, grifos do autor) “o sujeito que trabalha não mais pode considerar as condições 

de sua produção e reprodução como sua própria propriedade”. Na realidade, ocorre justamente 

o contrário, já que na sociedade capitalista as condições da produção dos homens “pertencem a 

um ‘ser estranho’ reificado, que confronta os produtores com suas próprias demandas e os 

subjuga aos imperativos materiais de sua própria constituição” (MÉSZÁROS, 2016b, p. 611).  

Nesse contexto a propriedade é igualada a um mero objeto, a uma coisa, fazendo com 

que a “relação original entre o sujeito e o objeto da atividade produtiva seja completamente 

subvertida, reduzindo o ser humano ao status desumanizado de uma mera ‘condição material 

de produção’” (MÉSZÁROS, 2016b, p. 611), em que o ser humano não se realiza no objeto do 

seu trabalho. Com a divisão do trabalho a 

 

Propriedade burguesa capitalista deixa, consequentemente, de ser uma posse flutuante 

e instável, uma posse puramente de fato, passível de ser contestada a todo momento, 
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e também de ser defendida a mão armada. Ela transforma-se num direito absoluto, 

estável que segue a coisa por todo lado e que, desde a civilização burguesa espalhou 

seu domínio a todo o globo, é protegida em todo o mundo pelas leis, pela polícia e 

pelos tribunais. (PACHUKANIS, 1988, p. 73). 

 

Na sociedade capitalista, o direito passa a regular e proteger as relações de propriedade, 

fazendo surgir para Mészáros (2016a) o seguinte questionamento: como uma forma 

determinada da propriedade, a propriedade privada, representa uma limitação à liberdade 

humana? Mészáros (2016a, p. 143) mostra que a princípio, a propriedade possui um aspecto 

que implica positivamente na liberdade humana, pois “ao contrastar as relações de propriedade 

capitalistas com as feudais, torna-se óbvio que o tremendo crescimento das forças produtivas 

da sociedade potencialmente promove um avanço muito grande da liberdade humana”.  

Contudo, a propriedade também possui um aspecto negativo, que se apresenta no fato 

de que em determinados contextos, em que pese o desenvolvimento por ela representado, o 

nível de liberdade em relação à necessidade natural do ser humano pode acabar privando “a 

vasta maioria da população de qualquer fruição dela, reservada a diminutas parcelas da 

sociedade” (MÉSZÁROS, 2016a, p. 141).  

Assim, ao invés da propriedade suprir as necessidades naturais do ser humano, nos 

moldes da sociedade capitalista ela acaba fazendo o contrário, pois, segundo Mészáros (2016a, 

p. 143) “as forças produtivas sempre em crescimento não são regidas pelo princípio da 

‘associação consciente’”, o autor prossegue afirmando que  

 

Enquanto as forças produtivas em crescimento poderiam de fato satisfazer as 

necessidades humanas reais, por causa do caráter irracional do processo como um 

todo [...], as necessidades parciais da propriedade privada – as necessidades abstratas 

da produção e do lucro em expansão – prevalecem sobre as necessidades humanas 

reais. (MÉSZÁROS, 2016a, p. 143). 

 

As necessidades reais do homem, que na sociedade capitalista equivale a dizer as 

necessidades reais do trabalhador somente são satisfeitas na medida em que são relevantes para 

o capital15, enquanto colaboram para o objetivo de acumulação (MÉSZÁROS, 2016a). 

Em que pese haver um aspecto da propriedade privada que atua de forma positiva na 

liberdade humana, de maneira geral, ela acaba representando sim uma limitação à liberdade 

 
15Segundo Mészáros (2016a, p. 133) a lei da oferta e da procura regula a produção de homens tanto quanto a de 

qualquer outra mercadoria, e que o trabalhador, enquanto capital vivo, é um tipo especial de mercadoria, que tem 

a infelicidade de ser um capital carente. Mas o resultado da lei da oferta e da procura para o trabalhador é que as 

suas propriedades humanas o são apenas na medida em que o são para o capital, que lhe é estranho. Isso significa 

que as necessidades humanas só podem ser satisfeitas na medida em que contribuem para a acumulação de riqueza. 

O trabalhador é uma mercadoria porque se reproduz tão somente como trabalhador, e sua reprodução acontece de 

acordo com as necessidades da propriedade privada [...].  
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humana, pois seus aspectos negativos representados pela contradição irreconciliável entre o 

capital e o trabalho superam os aspectos positivos e impedem a concretização da liberdade 

(MÉSZÁROS, 2016a). 

Outro problema relacionado à liberdade humana se encontra em estabelecer, se a 

propriedade privada limita a liberdade do ser humano para exercer suas capacidades humanas 

essenciais16 e nesse sentido, Mészáros (2016a, p. 146) mostra que as relações de propriedade 

capitalista impedem o homem de desenvolver suas capacidades essenciais, pois se no processo 

de alienação “o ser humano é alienado dos demais seres humanos e da natureza, as capacidades 

que ele possui como ‘ser universal’ obviamente não podem ser exercidas”. 

Mészáros (2016a, p. 146) afirma que “a universalidade é abstraída do ser humano e 

transformada em um poder impessoal que se defronta com ele na forma de dinheiro” e nesse 

contexto, o direito não pode atuar de forma a promover essa liberdade, pois ainda que se 

estabeleçam leis determinando a distribuição da propriedade com base no princípio da 

igualdade, a liberdade para exercer suas capacidades essenciais “não chegará à sua realização 

enquanto existirem outros fatores que intervenham nela” (p. 141). 

O direito, segundo Mészáros (2016a, p. 141) se mostra “completamente impotente 

quando se trata de ir além do ponto de prover um quadro de referência favorável para 

desenvolvimentos positivos”, tais como o de prover elementos para o exercício das capacidades 

essenciais do ser humano. O direito burguês busca promover essa liberdade por meio do 

princípio da igualdade, mas tudo o que consegue é estabelecer uma igualdade jurídico-formal, 

uma igualdade perante a lei, que nada contribui para a realidade concreta, na qual a desigualdade 

impera (MÉSZÁROS, 2016a).  

As relações de propriedade burguesa não contribuem para o exercício das capacidades 

humanas e o direito sozinho, não consegue corrigir tal situação, nem mesmo por meio do 

princípio da igualdade, pois “a aplicação da pretendida igualdade de direitos à posse culminou 

em uma contradição radical, visto que implicou necessariamente a exclusão de todos os outros 

da posse efetiva, restrita a um só indivíduo” (MÉSZÁROS, 2008a, p. 159).  

Assim, na visão liberal o direito proporciona liberdade ao homem ao garantir proteção 

à propriedade, sem considerar, contudo, que a vasta maioria da população se encontra excluída 

 
16 Mészáros (2016a, p. 144) afirma que “na visão de Marx, as capacidades essenciais do ser humano são 

capacidades e características especificamente humanas, isto é, aquelas que distinguem o ser humano de outras 

partes da natureza. O trabalho é a propriedade ativa do ser humano e, como tal, deveria ser uma propriedade interior 

que teria de manifestar-se em uma atividade voluntária. Consequentemente, é específico do ser humano enquanto 

atividade livre [...]”. Logo, as capacidades essenciais do ser humano se apresentam por meio do trabalho em uma 

perspectiva ontológica. 
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da fruição de tal propriedade. Nesse sentido, a moral que conduz a sociedade de mercado é 

orientada para o individualismo, em uma sociedade de indivíduos egoístas, na qual os filósofos 

liberais que não conseguiam encontrar uma solução adequada para os problemas causados pela 

alienação e reificação das relações sociais, se refugiavam em postulados morais abstratos, 

consubstanciados em mandamentos comportamentais de cunho moral que deveriam conduzir a 

humanidade à suplantação das contradições causadas pelo modo de organização social do 

capital, entretanto, tais soluções morais se restringiam ao plano do pensamento, não alcançavam 

a realidade concreta, por isso se revelavam irrealizáveis. Ao contrário do que acreditam os 

liberais, uma perspectiva mészáriana mostra que os problemas gerados pela alienação, atuam 

na realidade material e para serem superados necessitam de uma mudança radical da concepção 

moral, que se materializa na realidade concreta enquanto práxis social.   

  

2.2 O direito em Mészáros 

 

O direito na sociedade do capital está estreitamente vinculado às relações de produção, 

de forma que as leis dão sustentação e garantem o pleno funcionamento do sistema econômico, 

assim, sob a bandeira da liberdade, o direito burguês condiciona o limite da atuação dos diversos 

sujeitos sociais no interesse da ordem social posta. 

O direito, a forma jurídica, aparece em seu momento mais desenvolvido com o 

surgimento da sociedade burguesa, vez que acompanha o desenvolvimento social e é justamente 

nesta forma de sociedade que as relações sociais se encontram, também, mais desenvolvidas 

(PACHUKANIS, 1988). Com o surgimento da troca mercantil, surge também o direito com o 

objetivo de regulamentar essas relações que representam, para as teorias liberais, a livre vontade 

entre as partes de pactuarem entre si (PACHUKANIS, 1988). 

Pachukanis (1988) em sua crítica do direito, nos mostra que a forma do direito está 

intimamente relacionada à forma da mercadoria, fenômeno já suficientemente esclarecido por 

Marx em seus escritos, de tal forma que “depois de Marx, a tese fundamental, a saber, de que o 

sujeito jurídico das teorias do direito se encontra numa relação muito íntima com o proprietário 

das mercadorias, não precisava ser mais uma vez demonstrada” (PACHUKANIS, 1988, p. 12). 

Segundo Pachukanis (1988) toda a análise de Marx sobre a economia política expressa a forma 

específica da relação social do homem com a mercadoria, e que tal raciocínio pode e deve ser 

usado analogicamente para se compreender a forma jurídica em sua especificidade 
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Marx, como se sabe, não inicia suas investigações por considerações sobre a economia 

em geral, mas por uma análise da economia e do valor. Porque a economia, enquanto 

particular esfera de relações, não se diferencia senão quando surge a troca [...]. Só as 

relações da economia mercantil capitalista constituem o objeto da economia política 

como disciplina teórica particular que utiliza conceitos específicos [...]. Podemos 

fazer considerações análogas a respeito da teoria geral do direito. Estas abstrações 

jurídicas fundamentais que engendram a evolução do pensamento jurídico e que 

representam as definições mais aproximadas da forma jurídica como tal, refletem 

relações sociais totalmente precisas e muito complexas. (PACHUKANIS, 1988, p. 

23). 

  

Da mesma forma, a teoria desenvolvida por Mészáros para explicar a necessidade 

histórica da suplantação do sistema do capital, também pode ser usada de forma análoga para 

fazer a crítica do direito, desmistificando o papel por ele desempenhado na sociedade do capital. 

Nesse contexto, Mészáros (2016a) esclarece a importância das mediações de primeira e segunda 

ordem para a compreensão da sociedade capitalista. 

Segundo Mészáros (2016a, p. 78) as mediações de primeira ordem são aquelas 

“ontologicamente necessárias”, se referem à relação ontológica do homem com a natureza 

mediada pela atividade produtiva, já as chamadas mediações de segunda ordem, são a 

“mediação da mediação”, são caracterizadas pela divisão do trabalho, pela troca e pela 

propriedade privada 

 

PROPRIEDADE PRIVADA – TROCA – DIVISÃO DO TRABALHO, que se 

interpõem entre o ser humano e sua atividade e o impedem de encontrar satisfação no 

seu trabalho, no exercício de suas capacidades produtivas (criativas) e na apropriação 

humana dos produtos da sua atividade. (MÉSZÁROS, 2016a, p. 78, grifos do autor). 

 

As mediações de segunda ordem, são a forma alienada das medições de primeira ordem, 

posto que são frutos do sistema do capital, que subvertem a relação ontológica do homem com 

a natureza e com o trabalho (MÉSZÁROS, 2016a). Tais mediações de segunda ordem, segundo 

Mészáros (2016a), se manifestam, por exemplo, pela criação de apetites desnecessários, 

ilusórios, as chamadas necessidades artificiais, como o fetiche da mercadoria17, do dinheiro, 

que leva os seres humanos, à produção e reprodução de um modo de vida estranho (alheio) a 

sua natureza, os afastando da sua essência humana. O autor cita outros exemplos, para ele 

 

A segunda ordem de mediações do sistema do capital pode ser assim resumida: 

• a família nuclear, articulada como microcosmo da sociedade, que além do 

papel de reproduzir a espécie, participa de todas as relações reprodutivas do 

 
17 Segundo Mészáros (2016a, p. 122) “o fetichismo, no uso marxiano do termo, significa, nesse contexto, 

simplesmente ver a riqueza como algo fora do ser humano e independente dele: como algo que possui o caráter de 

objetividade absoluta”. 
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macrocosmo social, inclusive da necessária mediação das leis do Estado para todos os 

indivíduos e, dessa forma vital também para a reprodução do próprio Estado; 

• os meios alienados de produção e suas personificações, pelos quais o capital 

adquire rigorosa vontade férrea e consciência inflexível para impor rigidamente a 

todos submissão às dezumanizadoras exigências objetivas da ordem sociometabólica 

existente; 

• o dinheiro, com suas inúmeras formas enganadoras e cada vez mais dominantes 

ao longo do desenvolvimento histórico [...], passando pelo baú do usuário e pelos 

empreendimentos necessariamente limitados do antigo capital mercantilista, até 

chegar à força opressora global do sistema monetário dos dias de hoje; 

•  os objetivos fetichistas da produção, submetendo de alguma forma a satisfação 

das necessidades humanas [...] aos cegos imperativos da expansão e acumulação do 

capital; 

• o trabalho, estruturalmente separado da possibilidade de controle, tanto nas 

sociedades capitalistas, onde tem de funcionar como trabalho assalariado coagido e 

explorado pela compulsão econômica, como sob o capital pós-capitalista, onde 

assume a forma de força de trabalho politicamente dominada; 

• as variedades da formação do Estado do capital no cenário global, onde se 

enfrentam (às vezes com os meios mais violentos, levando a humanidade à beira da 

autodestruição) como Estado nacionais autônomos... 

e 

• ... o incontrolável mercado mundial, em cuja estrutura, protegidos por seus 

respectivos Estados nacionais no grau permitido pelas relações de poder 

prevalecentes, os participantes devem se adaptar às precárias  condições de 

coexistência econômica e ao mesmo tempo esforçar-se para obter para si as maiores 

vantagens possíveis, eliminando os rivais e propagando assim as sementes de conflitos 

cada vez mais destruidores. (MÉSZÁROS, 2016b, p. 180, grifos do autor). 

 

Em razão das várias formas em que se apresentam as mediações de segunda ordem, a 

suplantação do sistema do capital depende do enfrentamento e rompimento do sistema como 

um todo e não apenas em uma de suas manifestações, assim, Mészáros (2016b, p. 181) afirma 

qur “a verdadeira meta da transformação socialista radical deve ser o próprio sistema do capital 

com todas as suas mediações de segunda ordem e não apenas a expropriação legal das 

personificações capitalistas privadas do capital”. Justamente por esse motivo que as sociedades 

pós-capitalistas, como o caso da União Soviética, por exemplo, não obtiveram êxito em sua 

empreitada de transição socialista, já que não romperam com o sistema do capital, mas apenas 

alteraram uma de suas manifestações.   

Dessa forma, quando um teórico se propõe a analisar a sociedade, Mészáros (2016a) 

mostra que, se em qualquer momento da análise ele considerar as mediações de segunda ordem 

(qualquer uma delas, a propriedade privada, por exemplo), como algo natural, inerente à 

natureza humana e não algo artificial, ou criado pelo homem, o pesquisador acaba 

transformando essa mediação de segunda ordem em mediação de primeira ordem, ou seja, em 
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algo ontológico e absoluto. E ao fazer isso, a única forma de transcendê-lo, de superá-lo é por 

meio de postulados morais abstratos, circunscritos à categoria do “deve”18. 

Mészáros (2016a) destaca assim a importância de se estabelecer a atividade produtiva, 

o trabalho como a mediação ontologicamente necessária entre o homem e a natureza, pois o 

homem o faz para a sua subsistência, logo, esta é a mediação de primeira ordem, o único fator 

absoluto: 

 

O trabalho (atividade produtiva) é o único e exclusivo fator absoluto no complexo: 

TRABALHO – DIVISÃO DO TRABALHO – PROPRIEDADE PRIVADA – 

TROCA. (É absoluto porque o modo de existência humano é inconcebível sem as 

transformações da natureza levadas a cabo pela atividade produtiva). 

Consequentemente, qualquer tentativa de superar a alienação deve definir-se em 

relação a esse absoluto como contraposta à sua manifestação na forma alienada. 

(MÉSZÁROS, 2016a, p. 78-79, grifos do autor). 

  

Segundo Mészáros (2016a), é justamente a contraposição da mediação de primeira 

ordem ontologicamente fundamental às mediações de segunda ordem (alienadas) que permitem 

fazer a negação prática real do modo de produção capitalista. O trabalho alienado, está para a 

atividade produtiva assim como o particular está para o universal, ou seja, o trabalho alienado 

é apenas uma parte, um aspecto da totalidade, do todo que representa atividade produtiva 

(MÉSZÁROS, 2016a).  

Quando um teórico classifica uma parte específica da atividade produtiva, a propriedade 

privada (ou qualquer de seus derivados como a troca ou o escambo) como um fator pertencente 

à natureza humana, portanto, absoluto “a necessidade realmente natural e absoluta (expressa na 

verdade autoevidente das palavras: ‘o ser humano tem de produzir para não morrer’) é 

subordinada a uma ordem pseudonatural” (MÉSZÁROS, 2016a, p. 87). 

Os teóricos liberais, ao classificarem a propriedade privada ou o direito como um fator 

absoluto, como condição à existência humana, transformam uma necessidade artificial em 

verdade absoluta, o que equivaleria a reformular a sentença marxiana de forma que “a suposta 

‘ordem natural’ da ‘natureza humana’, deveria ser assim: ‘o ser humano tem de trocar e 

escambar para não morrer’, que não é de modo algum verdadeira, muito menos obviamente 

verdadeira” (MÉSZÁROS, 2016a, p. 87). 

 
18 Mészáros (2016a) ao usar ao termo “deve”, está se referindo ao “deve moral”, como um postulado moral, um 

“dever-ser”, um mandamento ideal que se contrapõe ao termo “é”. Segundo o autor, os teóricos liberais por vezes 

abandonam o “é” (a realidade concreta) e baseiam seus sistemas filosóficos na categoria do “deve”, na idealidade 

do que “deveria ser” o comportamento humano considerado correto. Assim, nas teorias liberais “o elemento do 

‘deve’ assume, uma vez mais, a função de construir ‘totalidades’ tanto negativamente – isto é, produzindo o objeto 

global da crítica na falta de uma compreensão adequada das estruturas do capitalismo – quanto positivamente 

provendo os contraexemplos utópicos das denúncias negativas” (MÉSZÁROS, 2016a, p. 65). 
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Exatamente por isso, segundo Mészáros (2016a), os economistas políticos não 

conseguem vislumbrar uma transcendência da ordem social posta, já que consideram as 

mediações de segunda ordem fatores ontológicos da humanidade, sem os quais não 

conseguiríamos viver 

 

Por isso, é inconcebível que a suplantação da alienação seja incluída no programa dos 

economistas políticos, a não ser talvez na forma de defender ilusoriamente a cura de 

alguns efeitos parciais da alienação capitalista do trabalho, que é idealizada por eles, 

enquanto um sistema, como modo de existência “necessário” e “natural” do ser 

humano. E é por isso que os economistas políticos têm de continuar assumindo para 

com a alienação, de modo geral, uma atitude que não pode se chamar senão de 

“positivismo acrítico”. (MÉSZÁROS, 2016a, p. 88, grifos do autor). 

 

Os teóricos liberais fazem uma exposição reificada e fetichista das relações sociais de 

produção quando adotam como ponto de partida a propriedade privada, pois quando se aborda 

a questão do ponto de vista da propriedade privada, da mediação da mediação, as conclusões a 

que se chega são sempre alienadas e produzem mais alienação (MÉSZÁROS, 2016a). 

Essa falha na classificação dos dados, qual seja, estabelecer a propriedade privada como 

mediação de primeira ordem (mediação ontologicamente necessária, fator absoluto), segundo 

Mészáros (2016a), não permite que os teóricos liberais consigam perceber que a chave para a 

suplantação do sistema do capital está na própria categoria trabalho. E isso acontece em todas 

as áreas de pesquisa onde os pesquisadores partem de abstrações filosóficas e a-históricas. 

Mészáros (2016a, p. 88) afirma que, por meio de pares dialéticos, Marx em sua teoria 

da alienação analisa a categoria trabalho “enquanto ‘Lebensäusserung’ (manifestação da vida) 

e enquanto “Lebensentäusserung’ (alienação da vida), ou seja, em seu aspecto ontológico, como 

mediação de primeira ordem e também em seu aspecto alienado, como mediação de segunda 

ordem. 

O que diferencia a abordagem de Marx daquela adotada pelos teóricos burgueses, 

segundo Mészáros (2016a, p. 65) é que “a universalidade da visão de Marx tornou-se possível 

porque ele foi bem sucedido na identificação da problemática da alienação, a partir da adoção 

crítica do ponto de vista do trabalho, em sua totalidade ontológica complexa”. Foi Marx que 

mudou a abordagem do problema, passando a analisá-lo sob o ponto de vista da atividade 

produtiva, do trabalho e não da perspectiva da propriedade privada, como faziam seus 

antecessores (MÉSZÁROS, 2016a). 

A própria abordagem das questões sociais realizada pelos teóricos liberais é alienada (já 

que toma como ponto de partida a propriedade privada). Trata-se, segundo Mészáros (2016a) 

de uma abordagem abstrata que acaba gerando mais alienação ao construir um sistema 
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filosófico, uma ideologia, estruturar a sociedade de forma que ela gravite em torno do sagrado 

direito à propriedade privada.  

Dessa forma, durante a passagem do período feudal para o capitalismo, a classe 

dominante forçosamente levantou a bandeira da liberdade, apenas para que as pessoas 

pudessem alienar o que tivessem, mesmo se tudo que tivessem fosse apenas a sua alma, a sua 

força de trabalho (MÉSZÁROS, 2016a). Sob o pretexto de concretização da liberdade humana, 

“a oposição burguesa à ideologia feudal teve de defender os direitos do homem, insistindo na 

alienabilidade da terra e, com ela, na igualdade do direito à posse e aquisição” (MÉSZÁROS, 

2008a, p. 159). 

Mészáros (2016a, p. 143) esclarece que “no momento em que foi aplicado à aquisição 

e à posse, o direito à igualdade necessariamente se tornou abstrato (igualdade como mera posse 

de direitos)”, isso porque a aquisição e a posse representam uma contradição, pois “é impossível 

possuir algo individualisticamente (exclusivamente) e, ao mesmo tempo, compartilhar esse algo 

em igual medida com outra pessoa” (p. 43). 

O princípio burguês da igualdade, na realidade se materializa no fato de se possuir 

direitos, de forma igualitária a qualquer outra pessoa. Se na prática uns possuem muito e outros 

vivem na miséria não vem ao caso para os liberais, o importante para eles é que todos são iguais 

perante a lei (MÉSZÁROS, 2008a). 

Já a liberdade, se traduz na possibilidade de pactuar livremente o que quiser, o fato de o 

sistema de organização social obrigar o proletariado a vender a sua força de trabalho para não 

morrer, também é ignorado (MÉSZÁROS, 2008a). 

O que ocorreu com a ascensão da sociedade burguesa foi que a tão aclamada liberdade, 

em última instância se materializava na liberdade que supostamente as leis do direito concediam 

aos homens de poder livremente alienar o que bem entendessem (MÉSZÁROS, 2016a). A 

liberdade burguesa se concretizava na liberdade contratual, em que tudo pode ser pactuado, 

negociado, inclusive a força de trabalho que passou a ser “livremente” colocada à disposição 

de outrem 

 

A glorificação mistificadora da “liberdade” enquanto “liberdade contratualmente 

salvaguardada” (na realidade, a abdicação contratual da liberdade humana) 

desempenhou um papel importante no sentido de retardar o reconhecimento das 

contradições subjacentes”. [...] A principal função do tão glorificado “contrato” foi, 

por conseguinte, a introdução – no lugar das relações feudais rigidamente fixadas – 

de uma nova forma de “fixidez” que garantiu o direito do novo senhor a manipular os 

seres humanos supostamente “livres” como coisas, como objetos sem vontade, uma 

vez que tenham “escolhido livremente” aceitar o contrato em questão, “alienando de 

acordo com sua vontade aquilo que lhes pertencia”. (MÉSZÁROS, 2016a, p. 38-39, 

grifo do autor). 
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Por isso as teorias contratualistas se referem à liberdade como meta que somente é 

alcançada por meio do direito, pois para eles é o direito que torna os homens civilizados e livres, 

já que por meio das leis podem livremente pactuar qualquer coisa que quiserem e ainda proteger 

o que já possuem (MATTEUCCI, 1998). 

Mészáros (2008a, p. 160) mostra que inclusive Rousseau “o mais radical predecessor de 

Marx [...] não pode imaginar a vida civilizada sem a propriedade privada como sua base 

suprema e força reguladora”. Os teóricos liberais consideram que a vida sem a propriedade 

privada e sem o direito é um retrocesso comparado à vida selvagem nas florestas (MÉSZÁROS, 

2008a). 

Em sentido totalmente oposto, Mészáros (2016a) vê na liberdade contratual da 

sociedade burguesa a completa abdicação da liberdade humana, pois na realidade o que ocorre 

é a sujeição e exploração de um homem pelo outro amparado pelo ordenamento jurídico. 

Segundo Mészáros (2008a, p. 159), Marx comprova em sua crítica das teorias liberais 

que é “o direito que serve como suporte legal supremo a toda a rede de relações de exploração 

que transforma os direitos do homem em uma chacota obscena da sua própria retórica”. 

O sagrado direito de propriedade defendido pelos teóricos liberais por meio dos 

princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, se revelam um problema “não por si próprios, 

mas em função do contexto em que se originam, enquanto postulados morais abstratos 

irrealizáveis, contrapostos à realidade desconcertante da sociedade de indivíduos egoístas” 

(MÉSZÁROS, 2008a, p. 161). 

Mészáros (2008a, p. 161) afirma que Marx não é contra os direitos de igualdade, 

liberdade e fraternidade em si, mas sim no contexto em que eles se originam, na sociedade 

burguesa e como ferramenta de dominação, pois Marx sempre defendeu “o desenvolvimento 

livre das individualidades, em uma sociedade de indivíduos associados e não antagonicamente 

opostos (condição necessária  para a existência tanto da liberdade quanto da fraternidade)”, bem 

como sempre acreditou no desenvolvimento interior, artístico e científico dos homens 

“emancipados e com meios criados para todos eles (condição necessária para a igualdade 

verdadeira)” (p. 161). A crítica do direito feita por Mészáros, consiste no fato de que ao 

contrário do que pregam as teorias liberais a  

 

propriedade privada como base suprema dos direitos humanos os despoja de qualquer 

conteúdo significativo e os transforma, seja em nome do consenso tácito ou de suas 

recentes versões mais sofisticadas, em uma justificativa clamorosa da realidade cruel 

do poder, da hierarquia e do privilégio. (MÉSZÁROS, 2008a, p. 161). 
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Mészáros (2008a) chama de ilusão jurídica a crença dos teóricos liberais de que o 

contrato social representa a vontade livre entre as partes de pactuarem entre si, pois os liberais 

esquecem que o direito atua não somente na teoria, no mundo das ideias, como abstração, mas 

reflete as complexas relações sociais que ocorrem na realidade e a realidade cruel se apresenta 

de forma hostil para o lado mais fraco dessa relação contratual (o trabalhador), que de forma 

alguma expressa a sua vontade de forma livre, mas o faz para sobreviver, assim 

 

A ilusão jurídica é uma ilusão não porque afirma o impacto das ideias legais sobre os 

processos materiais, mas porque o faz ignorando as mediações materiais necessárias 

que tornam esse impacto totalmente possível. As leis não emanam da vontade livre 

dos indivíduos, mas do processo total da vida e das realidades institucionais do 

desenvolvimento social-dinâmico, dos quais as determinações volitivas dos 

indivíduos são parte integrante. (MÉSZÁROS, 2008a, p. 163). 

 

A crítica de Mészáros (2008a) à concepção de direito formulada pelas teorias liberais, 

se consubstancia no fato de tais teorias serem completamente dualistas e a-históricas, que 

assumem as mediações de segunda ordem, a propriedade privada, como fator essencial à vida 

humana. Apreendendo o direito apenas como abstração e ignorando o papel que ele exerce na 

realidade material, como ferramenta de subjugação do proletariado pela classe dominante. 

Se antes da sociedade capitalista o homem subjugava e explorava o outro por meio da 

força, tais como nas relações feudais e de escravidão, na contemporaneidade o faz por meio do 

direito (PACHUKANIS, 1988). O que não significa que o direito não possua, assim como a 

propriedade privada, um aspecto positivo. O aspecto positivo do direito está nas leis de cunho 

socialista dos ordenamentos jurídicos, que garantem o mínimo de proteção ao trabalhador, 

incluindo o seu direito a trabalhar, pois mesmo o trabalho em sua forma alienada, revela-se 

necessário, ainda que por uma mera questão de sobrevivência, mas “é muitas vezes negado ao 

trabalhador, porque ‘o trabalho mesmo se torna um objeto, do qual o trabalhador só pode se 

apossar com os maiores esforços e com as mais extraordinárias interrupções’” (MÉSZÁROS, 

2016a, p. 146). 

Para garantir que o trabalhador tenha o seu direito ao trabalho assegurado, Mészáros 

(2016a, p. 146) afirma que “há uma cláusula nas constituições socialistas que confere ao ser 

humano o direito legal de trabalhar”. O que não significa que, em razão de conferir o mínimo 

ao ser humano, o direito seja capaz de promover a liberdade, pois no início do capítulo 

constatou-se que “a legislação jamais conseguiria fazer do trabalho uma necessidade interior 

do ser humano. Para garantir esse resultado, são necessários processos sociais – e morais – 
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positivos” (MÉSZÁROS, 2016a, p. 146). Esse direito de cunho socialista, segundo Mészáros 

(2016a, p. 146) “só pode se referir ao trabalho como exterior ao ser humano e como um meio 

para a sua existência”, ele não é apto a promover as capacidades humanas essenciais, não é 

capaz de garantir a liberdade. 

Apesar de não ser apto a promover a liberdade humana, o direito se mostra relevante em 

uma sociedade de transição, pois de acordo com Mészáros (2008a), a transição socialista se dá 

por intermédio do direito e do Estado, como heranças da sociedade burguesa. 

A suplantação do modo de controle social acontece por meio do Estado, até que este não 

seja mais necessário, o mesmo ocorre com o direito (MÉSZÁROS, 2016a). Mas não seria esse 

direito burguês que conhecemos, de acordo com Mészáros (2008a, p. 168), seria um direito de 

cunho socialista que “no interesse da igualdade verdadeira, ‘o direito, ao invés de ser igual, teria 

de ser desigual’, de modo a discriminar positivamente em favor dos indivíduos necessitados, 

no sentido de compensar as contradições e desigualdades herdadas” da sociedade capitalista. 

Em um estágio mais avançado da sociedade, no qual 

 

a divisão do trabalho e o Estado estiverem efetivamente suplantados – a questão da 

efetivação de direitos (mesmo que sejam direitos humanos) não pode e nem precisa 

emergir, uma vez que “o livre desenvolvimento das individualidades (que nas formas 

anteriores de desenvolvimento social, incluindo a sociedade de transição, só poderia 

ser postulado de forma mais ou menos abstrata) é integrante do metabolismo social e 

atua como seu princípio regulador fundamental. (MÉSZÁROS, 2008a, p. 168). 

 

Assim, segundo Mészáros (2008a), o direito assume uma importância vital na sociedade 

de transição, como ponte para a efetivação dos direitos socialistas e na sociedade comunista, na 

qual as capacidades essenciais do homem obtém todas as condições para serem desenvolvidas, 

o direito não será mais necessário, pois nessa sociedade a moralidade adequada, que é 

completamente oposta à da sociedade capitalista, comanda as relações sociais. 

O direito, definidos pelos liberais como fonte de humanização e realizador da liberdade, 

se revela na realidade concreta como uma das formas de controle social do sistema do capital, 

como forma de subjugar o homem às demandas do sistema, cumprindo o papel de acalmar os 

ânimos dos trabalhadores explorados, por meio da concessão de garantias e benefícios que ao 

longo prazo permitem a manutenção da exploração. Dessa forma, o direito burguês, ao contrário 

do que prega fazer – humanizar – acaba fazendo exatamente o contrário, aprisiona o homem a 

uma forma de organização social que o degrada e desumaniza, contudo, apesar de todo esse 

aspecto negativo que possui, é por meio do direito que será possível uma sociedade de transição 

socialista. 
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2.3 A moral em Mészáros 

 

Ao iniciarmos o debate sobre a moral nas obras de Mészáros, mostra-se necessário 

abordar novamente a temática da alienação, posto que os dois conceitos estão intimamente 

relacionados, já que na sociedade capitalista a moral atua como fonte de validação e 

continuação do sistema de organização social, internalizando valores e formas de consciência 

que enfatizam a ideia de que as mediações de segunda ordem – principalmente a propriedade 

privada – são essenciais para vida em sociedade, difundindo uma visão de mundo que vai de 

encontro a própria sobrevivência humana, tendo em vista as graves consequências que o modo 

de produção orientado para a exploração e acumulação causam no meio ambiente.  

Cumpre ressaltar que o termo alienação ou as teorias sobre esse fenômeno social não 

surgiram com Marx, de acordo com Mészáros (2016a), as teorias acerca da alienação remontam 

a Antiguidade e uma das formulações, em uma perspectiva judaico-cristã foi a de que o homem 

estava alienado de Deus. 

 Tal abordagem, de acordo com Mészáros (2016a), vislumbrava certas contradições 

sociais, em que determinados grupos de pessoas eram antagônicos ou inimigos e determinava 

que a solução de tais conflitos se daria por intermédio de Cristo (Cristianismo) ou mediante a 

superioridade do povo eleito por Deus (Judaísmo). Contudo, tanto o Judaísmo quanto o 

Cristianismo “representam tentativas de lograr uma transcendência imaginária dessas 

contradições, uma ‘reapropriação’ ilusória da ‘essência humana’ mediante uma suplantação 

fictícia do estado da alienação” (MÉSZÁROS, 2016a, p. 34). 

A suplantação da alienação nessa perspectiva religiosa não era real, não se manifestava 

com base na realidade concreta, mas se traduzia em postulados morais, de um dever ser ideal 

do homem, ou seja, eram na verdade mandamentos comportamentais com o objetivo de 

direcionar o modo de agir dos homens no sentido considerado correto (MÉSZÁROS, 2016a). 

Mesmo com uma análise meramente abstrata, o conceito religioso de alienação foi ao longo dos 

séculos uma espécie de empecilho aos objetivos do crescente movimento do capitalismo para 

se tornar o modo de organização da sociedade (MÉSZÁROS, 2016a). Por um determinante 

religioso-ideológico, durante o período feudal, nem tudo poderia ser vendido ou comprado, pois 

alguns objetos eram considerados sagrados19, contudo, “nada foi capaz de resistir à tendência 

 
19 Um dos exemplos citados por Mészáros (2016a, p. 38) é a alienação da terra “um dos pilares sagrados da ordem 

social superada”. Mészáros prossegue trazendo uma citação de Engels na qual ele diz que: “mascatear a terra – 

que é tudo para nós, a condição primeira de nossa existência – foi o último passo para mascatear a nós mesmos. 
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de converter tudo em objeto venal, não importa o quanto possa ter sido considerado sagrado em 

algum estágio em função de sua ‘inalienabilidade’ sancionada por um suposto mandamento 

divino” (MÉSZÁROS, 2016a, p. 36). 

Mészáros (2016a) mostra que o preceito religioso da não alienabilidade de determinados 

objetos caiu frente a nova sociedade que nascia (capitalista), pois, esta se erigia sob o ideal de 

liberdade, em que os homens estariam livres para gerir as suas vidas sem a dependência 

(interferência) de um senhor.  

No primeiro capítulo, constatou-se que a moral acompanhou o desenvolvimento da 

sociedade se apresentando carregada de um apelo teológico e posteriormente, com uma carga 

considerável de individualismo, que caracteriza a sociedade burguesa (MÉSZÁROS, 2016a). 

Em uma perspectiva totalmente oposta à defendida pelas teorias teológicas e liberais, que são 

centradas em mandamentos comportamentais circunscritos à categoria do “deve”, o  conceito 

de moral é trabalhado por Mészáros (2016a, p. 171), assim como o foi por Marx, sob a 

perspectiva da liberdade humana, de como realizar a liberdade humana, de forma que “no 

sentido marxiano, a moralidade não é uma coletânea de prescrições e proibições abstratas”.  

Mészáros destaca que a liberdade humana, em uma concepção marxiana, não é negar o 

que é específico no ser humano em busca de uma transcendência de seus limites, mas pelo 

contrário, é afirmar o que é especificamente humano (MÉSZÁROS, 2016a). Segundo Mészáros 

(2016a, p. 149), Marx rejeita o transcendentalismo enquanto “suplantação das limitações 

intrinsecamente humanas”, pois os filósofos que antecederam Marx usavam ideias 

transcendentais para explicar seus sistemas a-históricos. 

Os filósofos liberais possuíam limitações na formulação de seus sistemas, vez que não 

conseguiam apreender os fenômenos sociais em sua totalidade complexa, principalmente pelo 

fato de usarem uma abordagem não historicizada (MÉSZÁROS, 2016a). Dessa forma, a 

suplantação das contradições encontradas por eles, somente poderia ocorrer por meio de 

preceitos morais, por abstrações do pensamento, já que suas teorias não apreendiam a realidade 

concreta (MÉSZÁROS, 2016a). 

Assim, teóricos liberais como Rousseau, por exemplo, ao se depararem com as 

contradições produzidas pela alienação, e não conseguirem apreender tal fenômeno se 

refugiavam na esfera moral, por meio de uma educação moral dos homens o que, segundo 

Mészáros (2016a, p. 53) “converte sua filosofia em um monumental sermão moral, que 

reconcilia todas as contradições na idealidade da esfera moral”. 

 
Isso foi e é até o dia de hoje uma imoralidade ultrapassada apenas pela imoralidade da autoalienação” (ENGELS, 

APUD MÉSZÁROS, 2016a, p. 38). 
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Os liberais apreendem a moral como abstração, não conseguem visualizar seu 

movimento na realidade concreta, dessa forma, para eles “quanto mais drástica a clivagem entre 

idealidade e realidade, tanto mais evidente fica para o filósofo que o “deve” moral é o único 

caminho para fazer frente a ela” (MÉSZÁROS, 2016a, p. 53). Assim, frente às contradições 

produzidas pelo sistema do capital, defendem que tais problemas devem ser solucionados por 

meio de mandamentos comportamentais de como os seres humanos devem agir. Não 

conseguem compreender que o fenômeno da alienação não atua no campo do pensamento, das 

ideias, mas sim produz resultados na realidade concreta, assim como a moral que rege o 

comportamento dos homens e a forma como conduzem a realidade material objetiva. De forma 

que as soluções produzidas pelos liberais — que não rompem com o sistema do capital, mas 

buscam formas de adequação — são completamente abstratas e irrealizáveis, tendo em vista o 

próprio sistema de acumulação (MÉSZÁROS, 2016a). 

Um postulado muito usado por teóricos anteriores a Marx, segundo Mészáros (2016a, 

p. 150) é o de que o homem é um ser egoísta por natureza, tal afirmação somente faz sentido 

porque “vivemos em uma sociedade alienada, em que o ser humano é egoísta de fato”, caso 

contrário essa afirmação sem  embasamento histórico cairia de imediato. 

Em que pese a aparente lógica da afirmação acima, Mészáros (2016a), mostra que Marx 

provou que na verdade tal afirmação não é, de modo algum, verdadeira, pois considerar o 

homem naturalmente egoísta, em determinada época histórica, faz com que uma característica 

específica, se transforme em uma característica geral relacionada a humanidade. 

Identificar o ser humano egoísta (alienado) de uma situação histórica dada (sociedade 

burguesa) com o ser humano em geral e, em consequência, concluir que o ser humano é egoísta 

por natureza significa cometer a “falácia ideológica de igualar a-historicamente a parte (isto é, 

aquilo que corresponde a um interesse parcial) com o todo. É inevitável que o resultado disso 

seja um ser humano fictício que prontamente se presta a essa sobreposição transcendental”. 

(MÉSZÁROS, 2016a, p. 150, grifo do autor). 

É esse transcendentalismo moral que Mészáros (2016a, p. 150), rejeita, seguindo os 

passos de Marx, pois “esse ser humano real existe tanto como realidade (‘homem-mercadoria’ 

alienado) quanto como potencialidade (o que Marx chama de ‘o homem rico’)”, contudo, essa 

rejeição ao transcendentalismo não acarreta a abstenção da idealidade, posto que o conceito de 

“homem rico”, ou seja, o homem apto a exercer de forma plena suas capacidades, também 

possui características de um dever ser, ao atingirmos a suplantação da realidade posta, contudo 

“é preciso encontrar uma base natural para toda idealidade” (MÉSZÁROS, 2016a p. 150).  
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Afirmar a potencialidade do “homem rico”, afirmar que o ser humano é capaz de atingir 

a totalidade de suas capacidades e nesse ponto do seu desenvolvimento se voltar à tarefa de 

suplantar a realidade alienante que o cerca, carrega um grau considerável de idealidade, 

contudo, essa idealidade vislumbrada por Mészáros (2016a), é comprovada por meio da relação 

ontológica do homem com a natureza. 

Em uma perspectiva marxiana, partimos da premissa ontológica de que “o homem 

constitui uma parte da natureza, por conseguinte, ele não pode ser identificado com algo 

abstratamente espiritual” (MÉSZÁROS, 2016a, p. 150). O quadro de referência da moral 

marxiana é “o ser automediado da natureza” (MÉSZÁROS, 2016a, p. 150), que é totalmente 

oposto ao quadro de referência teológico, que remete a um ser místico (Deus, por exemplo) 

criador do ser humano e a quem devemos ser gratos pela dádiva da vida, seguindo suas regras 

e postulados morais de como “deve” agir o homem para se livrar da sua natureza primitiva, 

animal, (MÉSZÁROS, 2016a). 

No quadro de referência da teologia, Mészáros (2016a, p. 150, grifo do autor) mostra 

que “a dignidade humana é concebida como a negação da natureza humana, inspirada pelo 

dever (associado com o sentimento de gratidão etc.) para com o ser ao qual o ser humano deve 

sua própria existência”. 

Nesse sentido, a liberdade não pode ser concebida como liberdade humana, uma vez 

que está separada da natureza (que é vista apenas como um obstáculo a ser superado), e como 

“o ser humano não pode separar a si mesmo da natureza, não é possível que a liberdade humana 

se manifeste como humana, mas tão somente na forma de generalidade abstrata (livre-arbítrio, 

etc.), como uma entidade misteriosa ou fictícia” (MÉSZÁROS, 2016a, p. 151). 

Qualquer teórico que insista em trabalhar com termos como egoísta ou malevolente por 

natureza, bem como com seus opostos altruísta ou benevolente por natureza, está fadado a 

encontrar “um sistema filosófico completamente dualista. Não há como evitá-lo sem negar que 

qualquer lado desses dois opostos é intrínseco à própria natureza humana” (MÉSZÁROS, 

2016a, p. 151). Por isso no sistema filosófico marxiano, de acordo com Mészáros (2016a), se a 

liberdade foi concedida aos homens pela graça de outro ser, se os homens devem a sua liberdade 

a um ser místico, então não se trata de liberdade, mas da negação dela. Marx rejeita essa 

“dívida”, esse “dever”, pois se o “ser humano ‘deve’ à natureza e a si mesmo [...] a sua própria 

existência, ele não deve nada a ninguém” (MÉSZÁROS, 2016a, p. 151). 

No sentido marxiano, segundo Mészáros (2016a, p. 151), “dever sua existência significa 

simplesmente que há uma relação causal particular em virtude da qual o ser humano é uma 
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parte específica da natureza”, logo, não se trata do “dever” no sentido de obrigação para com 

outro ser. Quando Marx se refere ao “ser automediado da natureza”, está dizendo que 

 

O ser humano que não é a contrapartida animal de um conjunto de ideais morais 

abstratos – não é bom nem mau por natureza; nem benevolente nem malevolente; nem 

altruísta nem egoísta; nem sublime nem bestial etc., mas simplesmente um ser natural 

cujo atributo é a “automediação”. Isso significa que ele pode fazer de si mesmo o que 

ele é a qualquer tempo – de acordo com as circunstâncias predominantes –, seja 

egoísta ou outra coisa. (MÉSZÁROS, 2016a, p. 151, grifo do autor). 

 

Isso mostra que na perspectiva marxiana, o ser humano está apto para a mudança, para 

a transformação, pois ele possui a capacidade de se adaptar de acordo com as circunstâncias 

predominantes da época (MÉSZÁROS, 2016a). 

 Se o ser humano é capaz de se adaptar às circunstâncias de uma determinada época, 

Mészáros (2016a) mostra que o ponto de investigação passa a ser quais as circunstâncias que 

fazem com que os homens se comportem de forma egoísta, justamente para que seja possível 

reverter esse comportamento. Segundo Mészáros (2016a) o dualismo e transcendentalismo 

identificados nos postulados de que o homem é egoísta ou benevolente por natureza, não são 

capazes de nos ajudar na tarefa de identificar as causas do comportamento humano egoísta, pois 

são “considerados por Marx, como abdicações da liberdade humana” (MÉSZÁROS, 2016a, p. 

152), e evidenciam posicionamentos a-históricos. Assim, as teorias liberais não permitem a 

realização da liberdade humana. A saída para a questão é, “tomar o ser humano, sem 

prejulgamentos, simplesmente como um ser natural, que não é tingido de cor-de-rosa nem de 

preto pelos vários sistemas da filosofia moral” (MÉSZÁROS, 2016a, p. 152). Nada pode ser 

considerado como dado na equação, exceto que o homem é um ser natural. 

O sistema moral de Mészáros (2016a, p. 152) é baseado na relação dialética entre 

necessidades e capacidades humanas, ou seja, o homem “é um ser com necessidades – caso 

contrário ele não poderia ser chamado de ser natural – e capacidades para satisfazê-las, sem as 

quais um ser natural não poderia sobreviver”. Mészáros (2016a, p. 152) afirma que, nesse 

contexto, a única liberdade possível é a liberdade humana, circunscrita ao ser humano, que “se 

na alienação religiosa atribuímos liberdade absoluta a um ser, apenas projetamos em um plano 

metafísico e de forma invertida o nosso próprio atributo: a liberdade natural e socialmente 

limitada”. 

Se, o ser humano é parte da natureza e precisa estar em constante processo com ela para 

não morrer, ele está sob o império da necessidade, e o modo de satisfazê-las se dá por meio da 

atividade produtiva, do trabalho, o que implica que é por meio do trabalho que podemos 
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alcançar a liberdade humana, pois “a atividade produtiva, imposta ao ser humano pela 

necessidade natural enquanto condição fundamental da sobrevivência e do desenvolvimento 

humanos, torna-se idêntica à satisfação humana, isto é, à realização da liberdade humana”. 

(MÉSZÁROS, 2016a, p. 153). 

Cumpre esclarecer, que Mészáros (2016a), ao se referir ao trabalho como mediação 

necessária para alcançar a liberdade humana, está falando do trabalho em uma perspectiva 

ontológica (como vimos no início do capítulo) e não do trabalho estranhado, alienado. Marx 

dedicou tanto tempo à crítica da moral teológica, pois “não poderia furtar-se de contestar o 

quadro teológico dualista, que é a negação direta do que ele chama de a ‘essencialidade’ e a 

‘universalidade’ do ser humano (MÉSZÁROS, 2016a, p. 154). 

Mészáros (2016a, p. 154) mostra que a teologia possui um paralelo com a propriedade 

privada, pois ambas são “definidas como negações da essencialidade do ser humano em sua 

relação ‘automediadora’ com a natureza”. Por serem negações da negação – a propriedade 

privada, por exemplo, é negada por uma visão ontológica da relação do ser humano com a 

natureza, enquanto por si só já é a negação do que é essencialmente humano – ainda precisam, 

dependem do fator que negam, ou seja, 

 

Definir o ser humano como um ser essencial pela negação da teologia e da propriedade 

privada, isto é, em termos de referências antiteológicas e anticapitalistas, é uma 

negação da negação. [...] Assim, a relação automediadora entre ser humano e natureza 

não será restabelecida enquanto propriedade privada e teologia permanecerem no 

quadro, mesmo que em uma forma negada. (MÉSZÁROS, 2016a, p. 154). 

 

Isso ocorre porque, como dito acima, a negação da negação ainda precisa daquilo que 

nega, sendo assim, “não há como visualizar na realidade uma moralidade verdadeiramente 

natural antes que todas as referências à teologia e à propriedade privada – incluindo as 

referências negativas – tenham desaparecido do ser humano como um ser essencial e universal” 

(MÉSZÁROS, 2016a, p. 154). Para Marx, é o conceito de ser objetivo que faz do ser natural, 

um ser natural humano, o que equivale dizer, segundo Mészáros (2016a, p. 155), que “o 

conceito de ser objetivo necessariamente implica outro ser, que é o objeto desse ser objetivo”, 

e que igualmente é afetado por ele. 

Os teólogos e os filósofos abstratos falham por não apreenderem que trata-se de uma 

relação em que o ser e o objeto são mutuamente afetados um pelo outro, de forma “que a 

‘natureza’ de qualquer ser objetivo não é alguma essência misteriosamente oculta, mas algo que 

naturalmente se define como a relação necessária entre o ser objetivo e seus objetos” 

(MÉSZÁROS, 2016a, p. 155). Do mesmo modo, ao tratar da relação do ser com os objetos 
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exteriores, Mészáros (2016a) mostra que o ser natural possui o objeto, que é algo que se 

encontra fora de si, tendo assim, a natureza também fora de si, o autor esclarece que “‘ter a 

natureza fora de si’ é o modo de existência necessário de todo ser natural e de maneira alguma 

é específico do ser humano” (MÉSZÁROS, 2016a, p. 155). 

O ser humano, que é parte da natureza, portanto, um ser natural, possui, transforma e é 

transformado pelo objeto, que também faz parte da natureza, mas é exterior ao homem. Assim, 

não se pode afirmar que toda exteriorização e objetivação equivalem ao conceito de alienação, 

pois, a objetivação (enquanto qualidade do ser genérico), que permite ao homem se observar 

em um mundo criado por ele, em que pese ser, também, exterior ao homem, não é uma 

objetivação alienada. Por isso não podemos confundir uma parte específica com o todo 

(MÉSZÁROS, 2016a). 

Mészáros (2016a) reitera que os seres humanos possuem apetites e necessidades naturais 

e que de forma consciente direcionam, transformam esses apetites em apetites humanos, e que 

tal processo de transformação é eminentemente histórico, pois “sem essa transformação, tanto 

a cultura quanto a moralidade seriam desconhecidas do ser humano: elas só são possíveis 

porque o ser humano é o criador dos seus apetites humanos” (MÉSZÁROS, 2016a, p. 156).  

É justamente nessa capacidade de conduzir, de transformar nossos apetites, nossas 

necessidades que atuam “tanto a cultura quanto a moralidade – ambas intrinsecamente 

históricas” (MÉSZÁROS, 2016a, p. 157), pois ambas “têm a ver com os apetites e as 

propensões propriamente humanos do ser humano, e não com as determinações diretas, 

inalteráveis do ser natural” (MÉSZÁROS, 2016a, p. 157). Ele mostra que só é possível falar 

em “natureza humana” se tivermos “como centro de referência a mudança histórica e seu 

fundamento, a sociedade humana”. É esse processo de transformação histórico que possibilita 

aos seres humanos fazer uso da cultura e da moralidade e “não há nada de errado com os apetites 

naturais humanos, desde que sejam satisfeitos de modo humano” (MÉSZÁROS, 2016a, p. 157), 

o que não acontece na realidade, tendo em vista que o fenômeno da alienação se interpõe nessa 

relação, fabricando necessidades. 

 No primeiro capítulo constatou-se que, dependendo do grau de desenvolvimento da 

sociedade, cada vez menos os apetites humanos são saciados de forma humana. Na era do 

capital a produção cria a necessidade do consumo, cria o público para o produto, cria apetites 

artificiais 

 

Fome é fome, mas a fome que se sacia com carne cozida, comida com garfo e faca, é 

uma fome diversa da fome que devora carne crua com mão, unha e dente. Por essa 

razão, não é somente o objeto do consumo que é produzido pela produção, mas 
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também o modo do consumo, não apenas objetiva, mas também subjetivamente. A 

produção cria, portanto, os consumidores. A produção não apenas fornece à 

necessidade um material, mas também uma necessidade ao material. O próprio 

consumo, quando sai de sua rudeza e imediaticidade originais – e a permanência nessa 

fase seria ela própria o resultado de uma produção aprisionada na rudeza natural –, é 

mediado, enquanto impulso, pelo objeto. A necessidade que o consumo sente do 

objeto é criada pela própria percepção do objeto. O objeto de arte – como qualquer 

outro produto – cria um público capaz de apreciar a arte e de sentir prazer com a 

beleza. A produção, por conseguinte, produz não somente um objeto para o sujeito, 

mas também um sujeito para o objeto. (MARX, 2011b, p. 65-66). 

 

Essa passagem dos Grundrisse, demonstra com clareza o motivo pelo qual a satisfação 

das necessidades humanas não pode ser apreendida “em abstração nem em contraposição à 

natureza” (MÉSZÁROS, 2016a, p. 157).  Por isso Marx e Mészáros (2016a, p. 157) desdenham 

dos teólogos e dos filósofos morais, pois “de modo algum é acidental que muitas das piores 

imoralidades na história do gênero humano tenham sido cometidas em nome de ideais morais 

altissonantes completamente divorciados da realidade do ser humano”. 

Nesse ponto, é importante traçar também o conceito de autoconsciência, que deve se 

caracterizar como uma autoconsciência humana, segundo Mészáros (2016a, p. 158) “a 

autoconsciência humana – a consciência de um ser natural específico – deve ser ‘consciência 

sensível’ porque é a consciência de um ser natural sensível”, uma vez que não temos a faculdade 

de escolher livremente a nossa autoconsciência. 

Mészáros (2016a, p. 158) prossegue seu raciocínio enfatizando que “as atividades desse 

ser natural específico são necessariamente exibidas em um quadro de referência social, a 

verdadeira autoconsciência desse ser tem de ser sua consciência de ser um ente social”. Uma 

interpretação abstrata dessas características somente produziria como resultado uma 

“autoconsciência alienada” (MÉSZÁROS, 2016a, p.158). 

A autoconsciência alienada é o que caracteriza a sociedade capitalista, que abarca sem 

questionar as teorias liberais, marcadas, pela abstração, dualidade, a-historicidade e pela 

consagração da propriedade privada como postulado absoluto, inerente à natureza e 

indispensável à vida humana e à vida em sociedade. 

Tendo em mente a premissa de que o ser humano é um ser natural humano, Marx 

rejeitou as ideias de Hegel, tais como a de apreender o trabalho em um contexto puramente 

mental, abstrato, pois “aquilo que é abstratamente mental não é capaz de gerar por si só algo 

intrinsecamente natural” (MÉSZÁROS, 2016a, p. 158).  

Da mesma forma, Mészáros (2016a) mostra que Marx não aceitou a ideia de que a 

exteriorização e a objetivação são sinônimos de alienação, como defendeu Hegel, justamente 

pelo fato de que, a objetivação também fazer parte da essência do ser humano, que enquanto no 
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processo de mediação com a natureza, se reconhece em um mundo criado por ele, assim, a 

objetivação não possui um único sentido de referir-se ao estranhamento. Segundo Mészáros 

(2016a), a objetivação possui tanto uma característica positiva (quando por meio dela, somos 

capazes de criar um mundo no qual nos identificamos), quanto uma característica negativa (que 

se identifica com a alienação). 

A totalidade que compõe a objetivação, é formada por várias partes, entre elas se 

encontra uma específica que, segundo Mészáros (2016a, p. 159) é “inadequada à essência” 

humana, que corresponde à “natureza fora dela” e ao “modo social de existência do ser 

humano”. E é justamente essa forma inadequada de objetivação que equivale ao conceito de 

estranhamento, de alienação, pois é marcado pela forma social estabelecida pelo capital. 

Por outro lado, “uma forma adequada de objetivação humana produziria objetividade 

social enquanto relações humanas objetivadas, mas não alienadas” (MÉSZÁROS, 2016a, p. 

159), o que decorre que a “suplantação da alienação deve ser visualizada em termos de realidade 

social real, isto é, como transcendência da alienação na prática social enquanto oposta à mera 

imaginação” (MÉSZÁROS, 2016a, p. 159). 

A suplantação do sistema posto de organização social, será possível se pensada em 

termos de práxis social, em um esforço que irradie em todos os aspectos da vida humana, por 

isso a autoconsciência de ser um ente social é tão importante. 

 

A sociedade é a “segunda natureza” do ser humano, no sentido de que as necessidades 

naturais originais são transformadas por ela e, ao mesmo tempo, integradas em uma 

rede imensamente mais extensa de necessidades que, todas juntas, constituem o 

produto do ser humano socialmente ativo. Por conseguinte abstrair desse aspecto do 

ser humano no culto ao si mesmo como contraposto ao ser humano social equivale a 

cultuar um si mesmo alienado supersimplificado, porque o verdadeiro si mesmo do 

ser humano é necessariamente um si mesmo social, cuja “natureza está fora dele”, isto 

é, ele se define em termos de relações sociais e interpessoais específicas e 

imensamente complexas. (MÉSZÁROS, 2016a, p. 161, grifos do autor). 

 

 Não pode haver outro centro de referência para a “medida da humanidade senão o 

próprio ser humano” (MÉSZÁROS, 2016a, p. 159). Tudo o que abordamos até agora, toda a 

base teórica levantada por Mészáros (2016a, p. 159), serve para estabelecermos o que de fato 

“é humano e o que deve ser rejeitado como alienação”. 

 Assim, o ser humano não pode ser analisado dissociado da sociedade, pois segundo 

Mészáros (2016a, p. 161) “ele se define em termos de relações sociais e interpessoais 

específicas e imensamente complexas”, já que “a sociedade é a segunda natureza do ser 

humano” (p. 161) e, nesse sentido, até mesmo as potencialidades do homem só podem ser 

devidamente desenvolvidas por meio das relações sociais. 
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Os apetites e necessidades do ser humano somente são considerados artificiais, segundo 

Mészáros (2016a, p. 161-162) se estiverem em desarmonia com o seu ser natural social20, dessa 

forma, a “necessidade de posse é uma necessidade abstrata e artificial”, porque abstrai do ser 

humano, não está em consonância com o que é natural no ser humano. É exatamente por isso 

que as “necessidades abstratas (artificiais) não são capazes de gerar capacidades que 

correspondam à natureza essencial (social) do ser humano. [...] capacidades abstratas só podem 

gerar necessidade abstratas, artificiais” (MÉSZÁROS, 2016a, p. 163), e esse é o fenômeno que 

acontece na sociedade burguesa. Ele mostra que na sociedade capitalista impera a necessidade 

artificial do dinheiro, de acumular riquezas, quando, de modo diverso, deveria ser fomentada a 

vontade de aumentar a riqueza interior do ser humano e “não simplesmente o enriquecimento 

do sujeito físico” (p. 163). 

Na sociedade burguesa o ser é substituído pelo ter e, o objetivo da suplantação da 

alienação é resgatar o ser humano “de um estado em que ‘a expansão dos produtos e das 

carências o torna escravo inventivo e continuamente calculista de apetites imaginários, não 

humanos, requintados, não naturais’” (MÉSZÁROS, 2016a, p. 164). De forma que o propósito 

real da suplantação coincida com a riqueza interior, que segundo Mészáros (2016a, p. 164), 

“não é uma espécie de contemplação abstrata, mas uma autoafirmação na plenitude da atividade 

vital da pessoa”, o que significa dizer que 

 

Toda a estrutura da atividade vital necessita de transformação – do trabalho cotidiano 

até a participação real nos níveis mais altos da elaboração de políticas que influenciam 

na nossa vida –, e não só o potencial de produtividade material de um país. 

(MÉSZÁROS, 2016a, p. 164). 

 

Nesse sentido, a transformação moral acontece por meio de uma mudança interior nos 

homens, mas não basta apenas uma mudança de nomenclatura ou de definições é, segundo 

Mészáros (2016a, p. 165), uma tarefa prática, “ela consiste em estabelecer uma sociedade em 

que as capacidades humanas não são alienadas do ser humano, não podendo, 

consequentemente, voltar-se contra ele”, de forma que “a única força capaz de suplantar na 

prática (positivamente) a alienação da atividade humana é a própria atividade humana 

autoconsciente” (p. 165). 

 
20 Segundo Mészáros (2016a, p. 161), natural, nesse contexto, não se refere àquilo “que é produto da natureza”, 

mas sim à segunda natureza do ser humano, à sua socialidade, aquilo que apesar de não ser fruto da natureza, é 

“algo gerado através de um intermediário social”, contudo, trata-se de algo que “é realmente inerente a todo 

indivíduo”. 
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Sendo assim, a suplantação do modo de produção capitalista somente será possível por 

meio de uma mudança radical, de cunho moral, da sociedade, consubstanciada em uma 

transformação interior de valores, pois ao tratar da riqueza interior, Mészáros (2016a, p. 168), 

reitera que Marx remete ao “homem rico e à necessidade humana rica. Esse homem é rico 

porque é o homem carente de uma totalidade da manifestação humana da vida. O homem no 

qual a sua realização própria existe como necessidade interior, como falta”. 

Dessa forma, é preciso abandonar as abstrações e se concentrar na realidade, de acordo 

com Mészáros (2016a, p. 170) “o pensar a partir da abstração deve converter-se em pensar 

prático, diretamente relacionado com as necessidades reais – e não imaginárias ou alienadas – 

do ser humano”, de modo que o trabalho “deve perder seu caráter coercitivo inconsciente e 

tornar-se atividade livre autoconsciente” (p. 170), pois somente “quando o trabalho se tornar 

uma necessidade interior para o ser humano será possível referir-se a ele como atividade livre” 

(p. 170). 

A realização da liberdade humana somente é possível por meio do trabalho em uma 

perspectiva ontológica, não alienada, já que a “liberdade, consequentemente, é a realização do 

propósito do próprio ser humano: a autorrealização no exercício autodeterminado e 

exteriormente desimpedido das capacidades humanas” (MÉSZÁROS, 2016a, p. 170). 

O que atua como fundamento para que as capacidades humanas sejam exercidas de 

forma livre, segundo Mészáros (2016a, p. 170) “não é um imperativo categórico abstrato que 

permanece exterior ao ser humano real, mas uma necessidade positiva realmente existente de 

trabalho humano autorrealizador”. 

A moral adequada para Mészáros (2016a, p. 172) é “uma função positiva da sociedade: 

do ser humano empenhando-se na tarefa de sua própria realização”. O que acontece por meio 

da educação, compreendida como formação humana, como formação interior do ser humano, 

que o torna apto para a mudança, para a transformação, que o capacita a agir para mudar a 

realidade concreta que o cerca. 

Assim, a moral edificada pela sociedade capitalista alienada – aquela que glorifica o 

individualismo e o egoísmo – deve ser abolida por meio de um processo de internalização de 

uma visão de mundo radicalmente oposta, o que é possível por meio da formação humana, o 

que veremos no capítulo seguinte. 
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3 DIREITO, MORAL E FORMAÇÃO HUMANA EM MÉSZÁROS 

 

A suplantação do sistema do capital se revela como uma tarefa histórica dos homens, 

mais especificamente da classe trabalhadora, contudo, para dar início a esse movimento de 

alteração da realidade social objetiva é preciso que ocorra também uma profunda transformação 

interior no seres humanos, que os capacite a identificar os graves problemas causados pela 

alienação para que possam se portar de maneira radicalmente oposta a tal sistema de produção, 

o que se dá por meio da formação humana. 

Nesse sentido, o direito e a moral são apresentados por Mészáros (2016a) em uma 

perspectiva marxiana, assumindo um papel fundamental na tarefa de suplantação do capital, 

pois, de acordo com o autor húngaro, a transição socialista, que se traduz em uma transformação 

radical do modo de produção e reprodução da vida em sociedade, deve ocorrer em todas as 

esferas da vida, ou seja, na esfera política, econômica, legal, moral, educacional, dentre outros. 

Contudo, Mészáros (2016a) afirma que essa transformação não acontece de um dia para 

o outro, trata-se de um processo progressivo, de tomada de consciência, da retomada do trabalho 

em sua perspectiva ontológica, da internalização do trabalho como realizador da liberdade 

humana, o que ocorre por meio da mediação com a educação, aqui percebida em seu sentido 

mais amplo, como formação humana. 

De acordo com Mészáros (2008b, p. 61), “o papel da educação é de importância vital 

para romper com a internalização predominante nas escolhas políticas circunscritas à 

legitimação constitucional democrática do Estado capitalista que defende seus próprios 

interesses”. A educação deve atuar, segundo o autor, de modo a desmistificar as brumas que 

envolvem o sistema sociometabólico do capital, expondo sua verdadeira face, seus verdadeiros 

objetivos, possibilitando ao trabalhador ferramentas para perceber e romper com a ideologia da 

classe dominante, ao passo que, de forma concomitante, capacite o ser humano para que, em 

um reencontro com seu ser genérico, identifique no trabalho (em uma perspectiva ontológica) 

sua real essência libertadora, rompendo assim com o estado de alienação, para ele, 

 

o papel da educação é soberano, tanto para a elaboração de estratégias apropriadas e 

adequadas para mudar as condições objetivas de reprodução, como para a 

automudança consciente dos indivíduos chamados a concretizar a criação de uma 

ordem social metabólica radicalmente diferente. É isso que se quer dizer com a 

concebida “sociedade de produtores livremente associados”. Portanto, não é 

surpreendente que na concepção marxista a “efetiva transcendência da autoalienação 

do trabalho” seja caracterizada como uma tarefa inevitavelmente educacional. 

(MÉSZÁROS, 2008b, p. 65). 
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 Para Mészáros (2008b), é por meio da mediação com a educação que podemos articular 

a totalidade dos processos da vida em sociedade, em suas múltiplas determinações, complexas 

e singulares, bem como transcender a alienação em cada uma de suas esferas, pois é a educação 

— é a formação humana — que possibilita o processo de internalização da necessidade humana 

histórica de transformação.  

A perspectiva mészáriana sobre educação, “em outras palavras, no sentido 

verdadeiramente amplo do termo educação, trata-se de uma questão de internalização” 

(MÉSZÁROS, 2008b, p. 44), conceito que será desenvolvido no decorrer do capítulo. 

 

3.1 Direito, moral e a mediação com a formação humana 

 

O direito, a moral e a formação humana são partes específicas que compõe o todo 

complexo de relações dialéticas que integram a sociedade. Na sociedade de mercado, cada um 

deles desempenha um papel fundamental que permite a manutenção e perpetuação do sistema 

do capital. 

A formação humana, segundo Mészáros (2016a), está intimamente relacionada com a 

automediação humana, na qual o homem em constante processo com a natureza produz a si 

mesmo e o mundo que o cerca para satisfazer as suas mais variadas necessidades. As 

necessidades humanas, que se constituem como carências, não se limitam às necessidades 

físicas do ser humano, como muitas vezes a sociedade alienada nos leva a acreditar, são muito 

mais extensas e complexas do que somente as necessidades materiais, ainda que estas sejam as 

mais fáceis de se identificar, de forma que a questão espiritual é inseparável da questão material, 

pois “os aspectos material e espírito-intelectual estão sempre associados, e a condição do 

trabalhador é descrita como em contínua deterioração, a despeito das melhorias materiais (seja 

seu salário alto ou baixo), precisamente por causa da inseparabilidade de ambos os aspectos” 

(MÉSZÁROS, 2008a, p. 63). 

Mészáros (2016a) nos mostra que a formação humana, enquanto processo de 

constituição do ser humano, vai muito além de apenas produzir os meios de satisfazer o seu ser 

físico, mas também está relacionado à questão de suprir as necessidades de seu ser espiritual, o 

que o autor irá chamar de um processo de educação estética21, que capacita o ser humano a 

apreciar e buscar elementos que engrandeçam a sua alma. 

 
21 Segundo Mészáros (2016a, p. 266) “o conceito de ‘educação estética’ tornou-se famoso por meio das Cartas 

sobre a educação estética do homem, de Schiller – formulada como um possível antídoto contra a ‘racionalidade’ 

nociva dos desenvolvimentos capitalistas – permanece mera ideia: ela não conseguiu encontrar um lugar 
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Mészáros (2016a) considera a educação estética como processo fundamental para 

alcançar a autoconsciência e por fim estabelecer condições favoráveis para o desenvolvimento 

das capacidades humanas. O autor afirma que tal processo de formação do indivíduo está 

estreitamente relacionado aos valores estabelecidos pela sociedade, ou seja, a moral definida 

por uma determinada sociedade, é o fio condutor das relações sociais dos indivíduos que a 

compõe, definindo o que a comunidade considera como interessante, bem como a capacidade 

de apreciação ou não de certos elementos (como a arte, por exemplo), que visam o 

engrandecimento interior do homem, pois 

 

Juízos estéticos estão vinculados — direta ou indiretamente, explícita ou 

implicitamente — à questão avaliativa do “deve”. [...] A estrutura de significado, com 

todos os seus padrões e graus de mediação, está estreitamente vinculada à estrutura de 

valores humana, que por seu turno, está fundada na constituição do ser humano como 

um ser natural “automediador” (autoconstituinte). (MÉSZÁROS, 2016a, p. 176). 

 

Em uma sociedade dominada pela alienação, na qual o “ser” é deixado em segundo 

plano e o “ter” assume papel central na vida dos indivíduos, o empobrecimento da população 

assume uma conotação que vai além do aspecto material (MÉSZÁROS, 2016a). Em uma 

sociedade de indivíduos egoístas, somente são apreciados objetos que tragam uma satisfação 

imediata e unilateral, pois em uma sociedade de consumo, a apreciação de objetos e a satisfação 

que eles proporcionam são efêmeros, de forma que “o empobrecimento significa tanto a redução 

da gama de objetos de fruição humana quanto a perda da riqueza e da intensidade particulares 

do leque de objetos mantidos” (MÉSZÁROS, 2016a, p. 191).  

Mészáros (2016a, p. 192) mostra que “a educação estética é crucial para mudar essa 

situação: para converter a satisfação estreita e unilateral em fruição autossatisfatória da 

‘totalidade extensiva e intensiva’ do mundo humano”, de forma que a transformação da 

realidade objetiva que nos cerca, passa por esse processo de mudança interior, já que para o 

autor “sob as circunstâncias adequadas, a criação artística é considerada por Marx como 

atividade livre, como realização adequada do ser humano rico” (MÉSZÁROS, 2016a, p. 192).  

A arte assume um papel importantíssimo, pois é caracterizada por Mészáros (2016a, p. 

192) como “uma dimensão essencial da vida humana em geral”, contudo “na forma como a 

 
significativo nos sistemas predominantes das práticas educacionais”. Assim, Mészáros (2016a), seguindo os 

ensinamentos de Marx, considera a educação estética (o enriquecimento do espírito humano) como uma das 

mediações de maior importância para a suplantação do sistema do capital, que longe de representar uma abstração 

filosófica, repercute de forma concreta na vida material das pessoas. Segundo o autor “uma das grandes realizações 

de Marx foi transferir a abordagem dessa tendência do ‘Urnebel’ (da névoa primitiva) da abstração filosófica para 

a clara luz do dia da análise social concreta, elaborando ao mesmo tempo um programa prático para a sua reversão” 

(MÉSZÁROS, 2016a, p. 173). 
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conhecemos a arte é profundamente afetada pela alienação” (p. 192), que aprisiona e condena 

o homem a exercer determinadas atividades que sejam do interesse do capital. 

Na sociedade do capital, a alienação e a divisão do trabalho, condicionam as 

necessidades humanas, de forma a paralisar o desenvolvimento das capacidades humanas, que 

devem ser realizadas de acordo com as necessidades do mercado, ou seja,  

 

Logo que o trabalho começa a ser distribuído, cada um passa a ter um campo de 

atividade exclusivo e determinado, que lhe é imposto e ao qual não pode escapar; o 

indivíduo é caçador, pescador, pastor ou crítico, e assim deve permanecer se não 

quiser perder seu meio de vida – ao passo que, na sociedade comunista, onde cada um 

não tem um campo de atividade exclusivo, mas pode aperfeiçoar-se em todos os ramos 

que lhe agradam, a sociedade regula a produção geral e me confere, assim, a 

possibilidade de hoje fazer isto, amanhã aquilo, de caçar pela manhã, pescar à tarde, 

à noite dedicar-me à criação de gado, criticar após o jantar, exatamente de acordo com 

a minha vontade, sem que eu jamais me torne caçador, pescador, pastor ou crítico. 

(MARX; ENGELS, 2007, p. 37-38). 

 

Os homens não são livres para exercer qualquer atividade que queiram na sociedade do 

capital, pelo contrário, há um rol limitado de atividades que podem ser realizadas pelos 

indivíduos, de acordo com as necessidades do sistema de produção social, pois são os 

“requisitos paralisantes da produção de mercadorias, que determinam a priori, os números 

admissíveis para o exercício de qualquer atividade particular, reprimindo a demanda humana 

em prol da necessidade comercial” (MÉSZÁROS, 2016a, p. 194). 

Mészáros (2016a, p. 193) afirma que “o que Marx enfatizou repetidamente foi a 

necessidade de liberar as atividades vitais – não importa se muitas ou poucas – das leis férreas 

da economia capitalista, que afetam a arte tanto quanto tudo o mais”, o que ocorre pelo retorno 

do homem do autoestranhamento, representado pelo direito, moral, família, Estado capitalista, 

que devem ser suplantados, para que ocorra o retorno do ser humano à sua existência 

verdadeiramente humana, social, em uma perspectiva ontológica, o que será alcançado por meio 

de um processo de interiorização. 

A interiorização (ou internalização) é o fenômeno que garante a reprodução do 

comportamento social, ocorre quando os valores, o modo de produção, a forma de agir estão 

enraizados no ser humano de tal forma, que este passa a reproduzir o pensamento dominante: 

 

As relações sociais de produção capitalisticamente reificadas não se perpetuam 

automaticamente. Elas são bem-sucedidas nisso apenas porque os indivíduos 

particulares interiorizam as pressões exteriores: eles adotam as perspectivas globais 

da sociedade de mercadorias como se fossem os limites inquestionáveis de suas 

próprias aspirações. É procedendo assim que os indivíduos particulares contribuem 

para manter uma concepção de mundo e uma forma específica de intercambio social, 

que corresponde à concepção de mundo. (MÉSZÁROS, 2016a, p. 265-266). 
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Tal movimento de interiorização ocorre por meio de um complexo processo de educação 

da sociedade, processo este que não abrange apenas a educação formal, trata-se de uma questão 

de formação humana – de uma gama de processos educacionais formais e informais que 

corroboram para a constituição do ser humano –, pois: 

 

Além de reproduzir em uma escala ampliada as múltiplas habilidades sem as quais a 

atividade produtiva não poderia ser levada a cabo, o complexo sistema educacional 

da sociedade também é responsável por produzir e reproduzir o quadro de referência 

de valores, dentro do qual os indivíduos particulares definem seus próprios objetivos 

e fins específicos. (MÉSZÁROS, 2016a, p. 265). 

 

Dessa forma, a internalização é a ferramenta que possibilita a continuação do sistema 

de produção e reprodução social, de modo que se alterarmos as condições objetivas, a 

internalização somada a moralidade adequada possibilitarão a transformação radical do sistema 

de organização social capitalista (MÉSZÁROS, 2016a). 

A formação humana para Mészáros (2016a) está estreitamente relacionada à questão da 

internalização, pois é preciso internalizar no ser humano – por meio de processos educacionais 

formais e informais – a consciência de que ele se constitui enquanto homem rico, ou seja, o 

homem “carente de uma totalidade de manifestações humanas de vida” (p. 168) que procure 

incessantemente desenvolver as suas capacidades humanas, que encontre no trabalho – em uma 

perspectiva ontológica –  não o seu sofrimento, mas a sua fonte de realização, a manifestação 

prática da sua liberdade. Assim, segundo Mészáros (2016a, p. 266) “a transcendência positiva 

da alienação é, em última análise, uma tarefa educacional, exigindo uma revolução cultural 

radical para a sua realização. A questão em jogo não é simplesmente a mudança política das 

instituições de educação formal”, bem como o autor deixa claro que seu posicionamento nada 

tem em comum com as utopias educacionais, pois trata-se de uma programa prático a ser 

realizado na realidade concreta. 

Mészáros (2016a) considera utopias educacionais teorias que visam proporcionar uma 

educação estética dentro do sistema do capital, sem romper com tal visão de mundo, o que 

segundo o autor é impossível de ser alcançado, tendo em vista que o próprio sistema, por meio 

da alienação, priva o homem de desenvolver suas capacidades mantendo-o em um estado de 

rudeza, que o impossibilita de apreciar a arte, o belo, vez que em tal sistema de produção social 

a formação do homem é voltada para o mercado de trabalho e para servir aos interesses do 

capital. Para Mészáros (2016a, p. 268) tal rudeza que acompanha o comportamento dos homens 

“não é uma fatalidade da natureza; pelo contrário, sob as condições do capitalismo essa rudeza 
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é produzida artificialmente pelo fato de todos os sentidos físicos e mentais serem sobrepostos 

pelo simples estranhamento de todos esses sentidos – pelo sentido do ter22”. 

Assim, a educação estética é possível em uma sociedade que busque o rompimento com 

o modelo de organização social capitalista, que vise uma transição socialista, consubstanciada: 

 

Em uma sociedade socialista genuína, que – no quadro de referência global de uma 

estratégia educacional socialista – transcendeu a “alienação capitalista de todos os 

sentidos” e consequentemente, produz o homem em “toda a riqueza do seu ser – 

produz o homem rico profundamente dotado de todos os sentidos – como sua 

realidade permanente. (MÉSZÁROS, 2016a, 268, grifo do autor).   

 

Para Mészáros (2016a), os teóricos liberais, ao estabelecerem sua concepção de 

educação estética, o fazem nos limites do sistema do capital, e na forma de postulados morais 

abstratos, ou seja, estabelecem metas educacionais circunscritas à categoria do “deve”, um ideal 

de dever-ser educacional, que se traduz em objetivos irrealizáveis, posto que o próprio modelo 

de organização social capitalista produz a rudeza no ser humano que o impede de ter seu espírito 

elevado a ponto de verdadeiramente apreciar o belo. De forma que, na concepção liberal, a 

educação estética torna-se um objetivo meramente teórico, circunscrito ao plano do 

pensamento, ao passo que em uma abordagem meszariana, a educação estética é possível se 

encarada enquanto práxis social, “sua realização necessariamente implica a totalidade dos 

processos sociais em sua reciprocidade dialética complexa” (MÉSZÁROS, 2016a, p. 268), ou 

seja, atuando na realidade concreta. 

Assim, uma educação estética adequada, de acordo com Mészáros (2016a), é 

completamente diferente dos ideais utópicos educacionais difundidos pelos teóricos liberais, 

vez que: 

 

O programa isolado de uma “educação estética do ser humano” enquanto antídoto 

para a difusão da “racionalidade” capitalista, está condenado a um utopismo sem 

perspectiva sob condições em que as incontroláveis mediações de segunda ordem das 

relações sociais de produção reificadas determinam – em um quadro de referência 

 
22 Mészáros (2016a) ao se referir ao sentido do “ter”, o faz nos termos estabelecidos por Marx (2004, p. 108) para 

quem “a apropriação sensível da essência e da vida humanas, do ser humano objetivo, da obra humana para e pelo 

homem não pode ser apreendida apenas no sentido da fruição imediata, unilateral, não somente no sentido da 

posse, no sentido do ter. O homem se apropria de sua essência omnilateral de uma maneira omnilateral, portanto 

como um homem total. Cada uma de suas relações humanas com o mundo, ver, ouvir, cheirar, degustar, sentir, 

pensar, intuir, perceber, querer, ser ativo, amar, enfim todos os órgãos de sua individualidade [...] são no seu 

comportamento objetivo ou no seu comportamento para com o objeto a apropriação do mesmo a apropriação da 

efetividade humana”. Assim, a essência humana é composta por uma multiplicidade de sentidos que sob o jugo da 

alienação são sobrepostos pelo sentido do “ter”, enquanto fruição imediata e unilateral, pois “a propriedade privada 

nos fez tão cretinos e unilaterais que um objeto somente é nosso (objeto) se o temos, portanto, quando existe para 

nós como capital ou é por nós imediatamente possuído, comido, bebido, trazido em nosso corpo, habitado por nós 

etc, enfim, usado” (MARX, 2004, p. 108). 
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estritamente utilitarista – os processos educacionais tanto quanto todos os demais 

aspectos da sociedade de mercadorias. (MÉSZÁROS, 2016a, p. 268). 

 

Para Mészáros (2016a, p. 268-269) “o conceito de ‘educação estética’ é, de fato, uma 

tentativa específica de lidar com a desumanização dos processos educacionais na sociedade 

capitalista”, ao passo que também denuncia a grave crise do sistema educacional. Sob a égide 

da sociedade de mercado, a divisão do trabalho – que representa a simplificação dos processos 

laborais – “diminui muito a necessidade de uma educação apropriada, em vez de intensificá-la. 

Assim, de acordo com as necessidades do sistema de produção prevalecente, o nível geral da 

educação não se eleva, mas, em vez disso declina [...]” (p. 269). Segundo Mészáros (2016a, p. 

274) “a crise atual não é simplesmente a de alguma instituição educacional, mas trata-se de uma 

crise estrutural de todo o sistema da ‘interiorização’ capitalista” 

 

Nesse sentido, a crise da educação formal dos dias atuais nada mais é do que a ponta 

do iceberg. Porque o sistema educacional formal da sociedade não pode funcionar 

sem percalços a menos que esteja de acordo com a estrutura educacional abrangente 

– isto é, o sistema específico da interiorização efetiva – da sociedade dada. Assim, a 

crise das instituições educacionais é indicativa da totalidade dos processos dos quais 

a educação formal constitui uma parte integrante. (MÉSZÁROS, 2016a, p. 277, grifos 

do autor). 

 

A educação formal é apenas uma parte do todo que compõe a formação humana, 

Mészáros (2016a, p. 277) reitera que “é preciso considerar a crise da educação formal dentro 

do quadro de referência desse panorama mais amplo. [...] A educação formal está estritamente 

integrada à totalidade dos processos sociais”, assim, a crise da educação formal reflete a crise 

do sistema do capital como um todo, que por sua vez, se revela também uma crise ideológica. 

De forma que a estratégia adotada pelos defensores do sistema do capital – que é a de ignorar 

os graves problemas e contradições do sistema – não poderá ser mantida por muito mais tempo 

(MÉSZÁROS, 2016a). 

Uma das tentativas dos teóricos liberais em postergar o reconhecimento científico das 

contradições do sistema do capital, bem como buscando frear a crítica socialista, foi advogar 

em prol de um discurso de fim da ideologia, que segundo Mészáros (2008a) , se traduz em 

teorias que professavam estrito rigor científico ao analisar as questões sociais por uma 

perspectiva neutra, sem qualquer viés ideológico, quando na realidade estavam difundindo a 

parcialidade e a ideologia dominante. Tais teorias “prometiam transcender as contradições 

remanescentes do capitalismo contemporâneo” (MÉSZÁROS, 2008a, p. 14), mas se mostraram 

ineficientes, posto que não pretendiam alterar o modo de organização social capitalista, 

buscavam apenas adequá-lo para suprimir as contradições identificadas, contudo 
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Uma teoria sócio-histórica abrangente e dinâmica é inconcebível sem uma força 

positivamente interessada na transformação social como sua base prática. A 

parcialidade do interesse próprio burguês, que evidentemente não está interessado em 

tal transformação, nada pode oferecer além de variações sobre um modelo estático: a 

projeção da ordem estabelecida da sociedade como uma espécie de “milênio 

empírico” sujeito a “melhorias graduais” e “reformas fragmentadas” que são aplicadas 

aos seus mínimos detalhes. (MÉSZÁROS, 2016a, p. 283). 

 

Segundo Campos (2011) mesmo as teorias do direito, que proclamam se revestir de 

neutralidade científica, carregam consigo uma considerável carga ideológica. Os teóricos 

liberais, seja os que adotam o viés do direito natural – no qual apresentam o direito como 

universal e aplicável a todos indistintamente em qualquer período histórico – cujas teorias 

revelam que a “pretensa característica da universalidade, ao colocar todos os seres humanos 

num mesmo patamar, esconderia o jogo de interesses e os conflitos de classes que fazem parte 

do processo histórico-social” (CAMPOS, 2011, p. 193). Seja pela visão dos defensores do 

positivismo jurídico como Kelsen (1999), que se propõem a estabelecer uma teoria pura do 

direito, livre de cargas ideológicas e valores morais, mas que ao final acabam por assegurar a 

reprodução do sistema do capital ao generalizar sua aplicação, classificando o direito como 

estático no tempo, o que impossibilita qualquer tentativa de transformação da ordem posta 

 

Não obstante o juspositivismo kelseniano vislumbre uma ciência jurídica livre de 

motivações ideológicas [...] ao desvincular o direito de qualquer orientação valorativa 

ética, política ou social, o ideário juspositivista repele a possibilidade de uma mudança 

na ordem social [...]. Observe-se ainda que, ao proclamar os dogmas da neutralidade 

e da generalidade, os quais se cristalizam em ideias tais como imparcialidade do 

direito e igualdade de todos perante a lei, o juspositivismo transmite a ideia de um 

direito coeso e homogêneo, e, portanto, apto a regular uma sociedade de forma a torná-

la também coesa e homogênea. Nesse quadro não há lugar para a discussão sobre as 

diferenças entre classes sociais, pois, em tese, as normas regulam situações que 

contemplam os interesses comuns a todos os indivíduos e classes sociais. (CAMPOS, 

2011, p. 195-196). 

 

O movimento histórico do direito na realidade concreta, nos mostra que tanto na 

sociedade capitalista, quanto no socialismo stalinista, o direito cumpre a função de difundir  a 

ideologia da classe dominante, pois segundo Naves (2008) “a concepção mesma do 

‘socialismo’ stalinista – na verdade, um capitalismo de Estado – exigia a elaboração de uma 

doutrina do direito que lhe servisse de fundamento ideológico”, de modo que cai por terra o 

mito de neutralidade científica do direito, já que 

 

Esse caráter ideológico da ciência jurídica se prende a asserção de que está 

comprometida com uma concepção ilusória de mundo que emerge das relações 

concretas e antagônicas do social. O direito é a projeção normativa que 
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instrumentaliza os princípios ideológicos (certeza, segurança, completude) e as 

formas de controle do poder de um determinado grupo social. [...] nem mesmo as 

práticas dos setores mais neutros da ciência estão livres das influências ideológicas 

[...] podendo-se dizer que toda atividade jurídica é uma prática ideológica. 

(WOLKMER, 2003, p. 154).   

  

Isso comprova, mais uma vez, que a moral que conduz a sociedade de mercado, domina 

os demais aspectos da vida humana, influenciando até mesmo a forma como os teóricos 

desenvolvem suas pesquisas, tendo em vista que os liberais exaltam a importância do 

desenvolvimento pessoal, leia-se individual, impulsionando os homens a satisfazerem suas 

necessidades de forma egoísta, ignorando a realidade concreta que os cerca e a situação de 

miserabilidade em que a grande maioria da população vive, comprovando a gravidade da crise, 

bem como a dificuldade dos indivíduos em enxergar a realidade objetiva, segundo Mészáros 

(2016a, p. 284) “a intensidade da crise educacional-ideológica do capitalismo dos dias atuais 

são inseparáveis do seu grande desafio histórico”. 

A crise do sistema educacional está estreitamente relacionada à crise das demais 

instituições que compõe a sociedade do capital, que não conseguem mais esconder as 

contradições produzidas, tais como o direito que segundo os liberais promove a liberdade do 

homem, mas que na realidade concreta subjuga o trabalhador, condicionando-o à arbitrariedade 

do sistema burguês, no qual ele é descartado no momento em que não atende mais às 

necessidades do sistema. Nesse contexto, a suplantação do sistema do capital passa por um 

necessário processo de tomada de consciência, conforme segue. 

 

3.2 Direito, moral, consciência de classe contingente e consciência de classe necessária  

 

 O direito e a moral, enquanto instituições destinadas à manutenção do sistema do capital, 

trabalham de forma a assegurar que os homens permaneçam em seu estado de alienação, 

proporcionando ao sistema um aspecto de linearidade. A suplantação desse estado de alienação 

– o que proporcionará aos homens a transição socialista – está estreitamente relacionada com a 

formação humana, com o processo de interiorização de uma forma radicalmente oposta de visão 

de mundo, o que, para ser possível, passa pela questão da consciência de classe. 

Várias teorias foram criadas com o intuito de proporcionar continuidade ao sistema do 

capital, tais teorias ignoraram – e ignoram – o aspecto dinâmico da sociedade, encaram o capital 

como um sistema estático, analisando os fenômenos sociais por meio de generalizações, 

todavia, para Mészáros (2008a, p. 29) o movimento real da sociedade “não pode ser apreendido 

por meio de modelos mecânicos, nem através de médias, mas somente por meio da 
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compreensão do inter-relacionamento dialético entre fatores subjetivos e objetivos, parciais e 

totalizantes [...]”. Essas teorias de cunho liberal foram desenvolvidas para convencer a 

população de que não há uma escolha a ser feita, que qualquer alternativa ao sistema posto é 

mera ilusão, que não existe outro modo de organização social além do capital, o que comprova 

a carga ideológica que essas abordagens carregam, em que pese se afirmarem neutras, de forma 

que 

 

O aspecto paradoxal do nosso ambiente social é que somos simultaneamente seus 

autores e, sem nenhuma cerimônia – como resultado da alienação e reificação –, seus 

sujeitos dominados. Desse modo a questão da escolha humana é inseparável de um 

exame crítico das condições sob as quais os homens se transformam em meros 

instrumentos para a realização de objetivos sociais reificados. (MÉSZÁROS, 2008a, 

p. 29). 

 

A transformação da realidade social é perfeitamente possível, contudo, depende de uma 

atitude crítica em relação à sociedade capitalista, exatamente por isso os liberais não conseguem 

vislumbrar uma solução adequada para as contradições sociais, pois não conseguem imaginar 

o rompimento do sistema, já que seu posicionamento é acrítico e a-histórico. Mészáros (2008a, 

p. 43) afirma que na sociedade capitalista, “‘o capital é o poder econômico que domina tudo’, 

e uma atitude acrítica com relação a um poder tão abrangente inevitavelmente resulta em 

sistemas teóricos dominados por mistificações [...]”. A solução para as contradições do sistema 

do capital não está na esfera do pensamento, pelo contrário, se consubstanciam na junção de 

teoria e prática, na práxis social. 

Uma visão crítica constante da sociedade é um fator determinante para as teorias sociais 

que buscam abordar os problemas sociais como eles se apresentam na realidade concreta, 

segundo Mészáros (2008a, p. 54) os “princípios fundamentais da abordagem marxiana 

estabelecem que a crítica marxista deve ser constantemente aplicada a si própria”, isso porque 

ao se estabelecer uma teoria social, deve-se levar em consideração o dinamismo da sociedade 

em constante transformação e, como todo o sistema filosófico marxiano, trata-se de um par 

dialético, qual seja, uma teoria crítica e autocrítica que busca encarar as questões sociais por 

uma perspectiva de suplantação de cunho socialista, pois é a 

 

Teoria social significativa e relevante em termos históricos – em oposição às 

pretensões inteiramente ideológicas da ciência axiologicamente neutra – que a 

capacita a ser tanto efetiva ideologicamente quanto válida cientificamente, em 

consonância com as condições sócio-históricas mutáveis de sua esfera de atuação. 

(MÉSZÁROS, 2008a, p. 54). 
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Tendo em mente o caráter dinâmico e mutável das relações sociais, Mészáros (2008a) 

reitera que a suplantação do sistema do capital se revela uma necessidade histórica, e que a 

tarefa de transformação da realidade social recai sob o proletariado, o que passa 

necessariamente pela questão das classes e da consciência de classe, pois “o papel da 

consciência se torna cada vez maior com o desenvolvimento das forças produtivas humanas” 

(p. 58).  Contudo, o autor enfatiza que, ainda que o desenvolvimento das forças de produção da 

humanidade esteja em ascensão, isto não significa que o homem também esteja com seu 

desenvolvimento interpessoal também em sentido ascende, pois na sociedade de mercado, 

ocorre justamente o contrário, de forma que “o homem socializado (isto é, os produtores 

associados que regulam racionalmente seu intercâmbio com a natureza) não é, de forma alguma, 

um resultado automático desse desenvolvimento [...]” (MÉSZÁROS, 2008a, p. 58). 

Assim, a questão da classe e da consciência de classe, segundo Mészáros (2008a, p. 59) 

deve ser compreendida como “focos de uma multiplicidade de fenômenos sociais 

estruturalmente interligados”, de forma que a abordagem político-ideológica é apenas uma 

parte do todo que compõe a realidade social carente de transformação 

 

[...] a consciência de classe não pode ser entendida simplesmente em termos de fatores 

organizacionais e ideológicos da esfera política, por mais importantes que eles possam 

ser. [...] De acordo com Marx, os dispositivos políticos, por si só não fazem qualquer 

sentido: pois os homens tem de mudar de cima a baixo as condições de sua existência 

política e industrial e, consequentemente, toda a sua maneira de ser. (MÉSZÁROS, 

2008a, p. 59-60). 

 

Nos termos da abordagem marxiana, Mészáros (2008a, p. 60) ressalta a importância de 

cada ação parcial para compor o todo da transformação social que se faz necessária, pois “a 

abordagem de Marx sempre situa o movimento parcial em seu contexto global”. Assim, para 

compreender o ponto de vista marxiano sobre a questão das classes e da consciência de classe, 

torna-se importante apreender o “conceito de conflito social e seus determinantes complexos, 

avaliados de acordo com a dialética das determinações recíprocas” (MÉSZÁROS, 2008a, p. 

61). 

Segundo Mészáros (2008a), Marx encara o proprietário privado e o proletariado como 

antíteses, sendo que a propriedade privada, enquanto riqueza, para poder existir criou o 

proletariado, que em última análise – tendo em vista as questões desumanizantes do sistema do 

capital, bem como a luta de classes – será o responsável histórico pela sua destruição, ou seja, 

para poder existir, o proprietário privado cria o seu oposto direto, o proletariado. Contudo, o 

autor afirma que nessa luta de classes, se o proletariado vencer, não existirá sozinho enquanto 
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classe, pois após cumprir sua tarefa histórica – destruir a propriedade privada – o proletariado 

também desaparecerá, de forma que não existirão mais as classes, já que por se tratar de uma 

“antítese (ou antagonismo estrutural), constituindo – com seus lados positivo e negativo – um 

todo único, cujos elementos não podem ser absolutizados (uma vez que eles se mantem ou caem 

juntos), nem podem, na verdade, ser conduzidos a uma trégua ou reconciliação” (MÉSZÁROS, 

2008a, p. 63). 

O proletariado, ao cumprir a tarefa de romper com a alienação, extinguindo os fatores 

de desumanização constantes na sociedade do capital, rompe também com sua própria 

existência, pois destruindo a propriedade privada, todo o sistema de classes também é abolido. 

Todavia, apesar de Mészáros (2008a) descrever a missão do proletariado como uma 

necessidade histórica, não significa que tal tarefa se realizará automaticamente, 

independentemente da ação dos indivíduos envolvidos, pois a “auto-extinção do proletariado – 

definida como extintora, ao mesmo tempo, das condições de desumanização – não pode ser 

alcançada sem a ação consciente da classe que pode e tem de se libertar” (p. 63). 

Segundo Mészáros (2008a, p. 63) a consciência de classe considerada adequada ocorre 

pela “mediação humana da necessidade absolutamente imperativa: a base humana real de uma 

autoconsciência adequada, isto é, nem abstratamente especulativa, nem grosseiramente 

determinada pela empiria não mediada”. A auto-extinção do proletariado necessita da 

maturação das condições objetivas e subjetivas, o que não é possível sem o desenvolvimento 

de uma autoconsciência da necessidade de superar a alienação, de modo que a questão da 

consciência  

 

[...] tem sua origem na ideia marxiana que opõe consciência de classe verdadeira ou 

necessária – atribuída ao proletariado em virtude de ele ser consciente de sua tarefa 

histórica [...] – à contingência do que este ou aquele proletário ou mesmo todo o 

proletariado, no momento, considera como sua meta. (MÉSZÁROS, 2008a, p. 64). 

 

Não se trata do que o proletariado, no momento, acredita ser seu objetivo, mas sim do 

que ele verdadeiramente, historicamente possui como objetivo realizar. Ocorre que, segundo 

Mészáros (2008a, p. 68), “a essência da teoria de classes e da teoria da consciência de classes 

de Marx é precisamente esse conceito de subordinação estrutural necessária do trabalho ao 

capital na sociedade de mercadorias”, no qual o trabalho e o capital representam um 

antagonismo irreconciliável, de forma que qualquer tentativa dos teóricos liberais em teorizar 

uma aproximação entre as classes, seja sob a forma de aumento de salários ou pelo 

aburguesamento do proletariado, está fadado ao fracasso, pois a estrutura do sistema do capital 
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impede a verdadeira ascensão da classe trabalhadora e impossibilita a extinção dos fatores de 

desumanização, já que necessita deles para continuar existindo, dessa forma “o interesse de 

classe do proletariado é definido em termos de mudança dessa subordinação estrutural” 

(MÉSZÁROS, 2008a, p. 68). 

Os interesses da burguesia e do proletariado se mostram completamente opostos, 

segundo Mészáros (2008a, p. 69) “[...] o grupo dominante está interessado em mudanças apenas 

na medida em que as reformas e concessões possam ser integradas ou institucionalizadas, 

enquanto mudanças desse tipo se opõem aos interesses do grupo subordinado [...]”, pois tais 

reformas apenas aumentam a subordinação do grupo dominado.  

Outra questão que separa os grupos sociais é que na sociedade do capital – na qual a 

moral constitui uma sociedade de indivíduos egoístas – o interesse individual se identifica com 

o objetivo de manutenção da posição privilegiada, de forma que qualquer tentativa dos teóricos 

liberais em transcender essa sociedade individualista se mostra mera ficção, já que ao final o 

que prevalece é seu interesse na manutenção da classe dominante como privilegiada, 

 

Consequentemente, a busca do auto-interesse tem de ser transformada pelos 

pensadores burgueses em uma lei natural – a suposta lei da natureza – válida para este 

nosso mundo fenomênico, e a ideia de transcendência tem de assumir a forma de um 

dever-ser fictício, ideal, mas oposto ao é, e confinado ao igualmente fictício reino 

numênico do transcendentalismo metafísico. (MÉSZÁROS, 2008a, p. 69). 

 

A moral da sociedade do capital, segundo Mészáros (2008a) influencia o pensamento 

científico e interfere na consciência de classe dos grupos sociais que possuem interesses 

opostos, de forma a convergir para que ambos desempenhem seu papel para a manutenção do 

sistema de organização social capitalista. Ainda que se supere o interesse individual, passando 

a um interesse de grupo, não significa necessariamente que tal ação represente uma consciência 

de classe considerada pelo autor como adequada, já que “tudo depende da natureza real dos 

objetivos envolvidos, isto é, se as conquistas da ação de grupo podem ser integradas com 

sucesso ou não” (MÉSZÁROS, 2008a, p. 70), pois caso contrário estaríamos adentrando no 

campo das abstrações filosóficas, de um derver-ser moral da ação coletiva, o que não é o 

objetivo do autor, posto que para ele, a consciência de classe, ao realizar sua tarefa, atua na 

realidade concreta, assim  

 

a consciência de classe proletária é, portanto, a consciência do trabalhador de seu ser 

social enquanto ser enquistado no antagonismo estrutural necessário da sociedade 

capitalista, em oposição à contingência da consciência de grupo que percebe somente 

uma parte mais ou menos limitada da confrontação global. (MÉSZÁROS 2008a, p. 

72). 
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A questão passa a ser a transformação da consciência de grupo do proletariado em 

consciência de classe, o que ocorre, segundo Mészáros (2008a, p. 72),  transcendendo “os 

limites da consciência de grupo dos grupos determinados de trabalhadores em direção a uma 

consciência global de seu ser social”, o que não acontece de forma automática, pois o 

“desenvolvimento de uma consciência de classe é um processo dialético: é uma inevitabilidade 

histórica precisamente na medida em que a tarefa é realizada através da mediação necessária de 

uma ação humana autoconsciente” (p. 72), assim, o autor afirma que para que a questão não se 

torne uma utopia é preciso que ocorra  

 

a criação de formas organizacionais e mediações institucionais que sejam adequadas 

aos objetivos globais, considerando (a) as limitações sócio-históricas que delimitam 

objetivamente as possibilidades de ação em cada época, e (b) os limites necessários e 

os efeitos deturpadores da própria forma institucional [...]. (MÉSZÁROS, 2008a, p. 

72). 

 

Para que se possa alcançar uma ação humana autoconsciente, Mészáros (2016a) afirma  

que é preciso que o grupo dominado compreenda a realidade concreta em que está inserido, 

compreenda o real funcionamento da sociedade do capital e qual seu papel nesse contexto, o 

que se dá pela formação humana, por meio do rompimento do processo de interiorização da 

moral capitalista e início de um processo de interiorização de uma visão de mundo radicalmente 

diferente. 

Na sociedade capitalista o trabalhador é subordinado a uma classe, que por sua vez está 

estruturalmente subordina à classe dominante, de forma que, segundo Mészáros (2008a, p. 76), 

“a concorrência, a divisão do trabalho e a propriedade privada são as condições sob as quais os 

indivíduos se agrupam totalmente, na forma de relações de classes antagônicas [...]”. São as 

instituições que constituem a sociedade do capital que determinam a qual grupo, a qual classe 

o indivíduo irá pertencer, e nesse contexto, o direito – com sua igualdade formal – contribui 

para a integração do trabalhador ao sistema do capital, que desempenha seu papel de forma 

pacífica, garantindo o pleno funcionamento e a continuidade do sistema, pois o direito 

 

[...] exprime, em normas jurídicas, as ideias, os objetivos, as necessidades, os 

conceitos das classes existentes. Porém, dominam no sistema jurídico, em cada 

Estado, em cada momento as ideias, as relações sociais, os conceitos da classe 

dominante. Todo sistema jurídico traz a marca da classe dominante na sociedade. 

(WOLKMER, 2003, p. 155). 
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Em razão de toda essa carga ideológica, Mészáros (2008a) afirma que romper o ciclo 

em que as instituições do capital impõe ao trabalhador – que por meio do processo de reificação 

e alienação não consegue apreender a realidade que o cerca – passa a ser o objetivo do 

proletariado enquanto classe. O objetivo de Marx ao estabelecer uma teoria sobre as classes, 

segundo Mészáros (2008a, p. 76-77) era a “autoconstituição do proletariado como uma classe 

para si. [...] a ação política é apenas o primeiro passo do caminho em direção a uma auto-

realização autotranscendente da classe para si”. Para que o proletariado alcance o objetivo de 

transcender como classe para si, é preciso que ocorra uma autoconsciência da sua situação de 

oposição à burguesia bem como todas as demais espécies de particularidades – que via de regra 

acompanham o poder político – ainda que tal poder esteja representado pelo proletariado, pois 

para Mészáros (2008a, p. 78) trata-se “de uma classe que – como classe universal em si e para 

si – tem, ao mesmo tempo, de se opor não apenas à burguesia (uma classe da sociedade civil), 

mas também ao princípio do privilégio e da própria particularidade”. 

A tarefa histórica do proletariado enquanto classe em si e para si é a transformação da 

realidade social, o que deve acontecer na realidade concreta e não no plano do pensamento – 

como postulado moral do dever-ser –,  já que, segundo Mészáros (2008a, p. 80), a 

“autoconsciência da classe em si e para si não pode ser diferente da sua tarefa histórica de 

constituição de uma alternativa histórica real à ordem vigente na sociedade: uma tarefa 

enraizada nas contradições irreconciliáveis do seu próprio ser sócio-histórico. Contudo, o autor 

reitera que para que seja bem sucedido na sua tarefa de suplantação, o proletariado depende do 

amadurecimento das condições objetivas, pois “a suplantação da divisão estrutural do trabalho 

certamente não depende da boa vontade de indivíduos esclarecidos, mas da maturação de 

algumas condições específicas objetivas em escala global” (MÉSZÁROS, 2008a, p. 84). 

Mészáros (2008a) afirma que o problema é que a crise estrutural do sistema do capital 

se constitui como uma crise global, cuja solução também passa pela solução da crise ideológica. 

O autor afirma que, exatamente por possuir esse caráter global, as análises feitas por Marx se 

mantêm extremamente atuais, pois trata-se de uma abordagem do sistema capitalista como um 

todo, de forma que a consciência de classe necessária se traduz no “reconhecimento da 

predominância sócio-histórico objetiva das perspectivas estratégicas mundiais da classe 

trabalhadora [...]” (p. 86).  

Segundo Mészáros (2008a) o que diferencia a consciência de classe necessária e a 

consciência de classe contingente é que esta consegue identificar apenas alguns aspectos das 

contradições do sistema do capital, possuindo uma visão local dos problemas, enquanto aquela 

se revela na apreensão das contradições em seu aspecto global, preocupando-se com uma 
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solução abrangente dos problemas, de forma que “a consciência de classe necessária é a do 

caráter necessariamente global de qualquer alternativa histórica viável em relação à ordem das 

relações produtivas vigentes” (p. 89). 

Assim, a consciência de classe necessária não significa um vínculo psicológico que une 

os trabalhadores enquanto classe, mas, de acordo com Mészáros (2008a, p. 89) trata-se da 

“elaboração de programas de ação estrategicamente viáveis, que englobem uma multiplicidade 

de grupos sociais específicos, em qualquer variedade de formas organizacionais que possa ser 

necessária”, de forma que a missão do proletariado, se consubstancia na elaboração de 

estratégias possíveis de serem implementadas – em nível global – na realidade concreta com 

vistas à transformação social, o que ocorre por meio da ação consciente 

 

[...] a tendência objetiva do desenvolvimento em direção à universalidade (essa 

necessidade histórica totalizadora) é inseparável da necessidade existencial do 

indivíduo no que se refere à universalidade e integralidade de autodesenvolvimento, 

a verdadeira consciência social é constituída – em uma relação inevitável ao desafio 

sócio-histórico – como uma necessidade interna: uma unidade dialética de 

determinações, objetivas e subjetivas, internas e externas. (MÉSZÁROS, 2008a, p. 

90). 

 

Para Mészáros (2008a) a questão da consciência de classe está intrinsecamente 

relacionada à necessidade interior do indivíduo de autodesenvolvimento, ou seja, está 

estreitamente vinculada à interiorização de uma visão de mundo completamente oposta à da 

sociedade do capital, pois, se identifica com a concepção de homem rico e de uma moralidade 

considerada pelo autor como adequada.  

A transcendência positiva do sistema do capital, segundo Mészáros (2008b,) implica 

uma mudança que contemple todos os setores da vida humana, que rompa com todas as 

instituições que dão sustentação ao sistema e reproduzem a ideologia dominante, de forma que 

“a educação formal não é a força ideologicamente primária  que consolida o sistema do capital; 

tampouco ela é capaz de, por si só, fornecer uma alternativa emancipadora radical” (p. 45). O 

autor mostra que “uma das funções principais da educação formal nas nossas sociedades é 

produzir tanta conformidade ou consenso quanto for capaz, a partir de dentro e por meio dos 

seus próprios limites institucionalizados e legalmente sancionados” (p. 45), assim, para que haja 

êxito no processo de transformação social é preciso uma ação conjunta em todas as áreas da 

vida humana, pois a mudança em apenas um setor torna-se ineficaz, assume caráter de reforma 

e o capital se adapta e se reestrutura frente a reformas parciais, somente a ruptura completa é 

capaz de freá-lo. 
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Nesse sentido, a formação humana assume papel central na tarefa de suplantação do 

sistema do capital, pois sua missão se concretiza  

 

[...] em sua intervenção efetiva continuada no processo social em andamento por meio 

das atividades dos indivíduos sociais, conscientes dos desafios que têm de confrontar 

como indivíduos sociais, de acordo com os valores exigidos e elaborados por eles para 

cumprir seus desafios. Isso é inconcebível sem o desenvolvimento de sua consciência 

moral. (MÉSZÁROS, 2008b. 89). 

 

A consciência moral em uma sociedade de transição é completamente oposta àquela que 

predomina na sociedade do capital, na qual “as perspectivas de desenvolvimento devem ajustar-

se de tal modo que a preocupação com a imediaticidade domina o horizonte temporal” 

(MÉSZÁROS, 2008b, p. 111), essa concepção de mundo imediatista torna-se um obstáculo aos 

indivíduos, impedindo que consigam visualizar uma transformação social de longo prazo. Já na 

perspectiva de uma formação humana de cunho socialista os valores estão focados na “mudança 

estrutural qualitativa que a consciência – e a autoconsciência – dos indivíduos deva enfocar a 

natureza inclusiva/oniabrangente da requerida transformação social e de sua própria parte nela, 

como integrante aos objetivos gerais em questão” (MÉSZÁROS, 2008b, p. 114), de forma que 

os indivíduos devem ser conscientes do seu papel fundamental para a suplantação do sistema 

do capital. 

O papel do trabalhador na suplantação da ordem sociometabólica capitalista que o 

subjuga, segundo Mészáros (2008b) se consubstancia na criação de uma sociedade 

radicalmente oposta, o que se dá pela ação consciente do indivíduo, que por sua vez somente é 

possível por meio da formação humana compreendida como “o desenvolvimento contínuo da 

consciência socialista” (p. 115). O autor, seguindo os preceitos de Marx, é plenamente 

consciente de que a ação socialista deve ocorrer na realidade concreta, por isso enfatiza que a 

teoria acompanhada de uma articulação estratégica de ação tem o poder de transformar as 

massas, pois “a teoria só se realiza num povo na medida em que é a realização das suas 

necessidades” (MÉSZÁROS, 2008b, p. 117), e a transição socialista é uma necessidade 

histórica. Nesse sentido, a formação humana, assume a tarefa de desmistificar e expor o sistema 

do capital na realidade concreta, pois  

 

A ordem sociometabólica ora profundamente resguardada do capital se caracteriza 

pela dominação do contravalor – isto é, pela conotação positiva perniciosamente 

conferida ao desperdício e a destruição – que carrega consigo a degradação da 

educação ao condicionamento conformista das pessoas que devem internalizar as 

exigências destrutivas suicidas do capital, no espírito adequado à manutenção e 

ampliação do contravalor. (MÉSZÁROS, 2008b, p. 120). 
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Assim, para Mészáros (2008b) a missão da formação humana é o rompimento do 

processo de internalização dos valores da moral capitalista, ao mesmo tempo em que prepara 

as gerações futuras para o processo de internalização de uma moral radicalmente diferente, de 

cunho socialista, consubstanciada na universalização do trabalho em uma perspectiva 

ontológica, como necessidade interior do homem, como atividade livre.  

Nesse sentido, apreensão do movimento real que as instituições que dão sustentação ao 

sistema do capital desempenham na realidade concreta é crucial para a formação humana, pois 

o processo de desalienação passa pela desmistificação do sistema. Compreender a função real 

que o direito e a moral desempenham na sociedade capitalista contribui para a percepção do 

todo que necessita urgentemente de transformação. A moral e o direito condicionam o 

comportamento dos indivíduos na sociedade do capital, por meio de um discurso de igualdade 

e neutralidade, que ao final se revelam tão alienantes e vazios quanto todos os demais 

instrumentos de controle social, são armas usadas para internalizar uma visão de mundo que 

vai de encontro com a própria sobrevivência humana, tendo em vista os impactos que tal modo 

de organização social – orientado para a acumulação cega – causa nos recursos naturais e nas 

vidas das pessoas de forma geral. Assim, a suplantação do sistema do capital se revela como 

uma necessidade histórica, que deve acontecer na realidade concreta e não apenas na teoria, 

como abstrações do pensamento, o que depende de uma transformação interior do ser humano, 

que deve internalizar uma moral radicalmente oposta àquela da sociedade de mercado, o que, 

por sua vez, é alcançado por meio de uma formação humana centrada na transformação social 

de cunho socialista.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa se iniciou com o objetivo de responder à seguinte indagação: qual o papel 

desempenhado pelo direito e pela moral na sociedade do capital? Buscando desenvolver tal 

questão, iniciamos uma análise histórica dos conceitos para compreender o movimento real que 

eles realizaram ao longo do desenvolvimento da sociedade. 

Primeiramente traçamos a relação ontológica homem/trabalho em uma perspectiva 

marxiana, na qual se estabelece que o homem está em constante processo com a natureza para 

sobreviver e durante tal processo cria, por meio da objetivação, um mundo  inorgânico ou seu 

corpo inorgânico – uma multiplicidade de objetos criados pelo homem, que não compõe o corpo 

humano, mas que fazem parte do homem enquanto ser social –, dessa forma, constatou-se que 

o que diferencia o homem dos animais é o trabalho, é a atuação humana consciente na natureza 

para transformá-la de forma a suprir as mais variadas necessidades. 

Em seguida esboçamos o desenvolvimento da sociedade e como o direito e a moral eram 

concebidos em cada período histórico, desde a forma primitiva ou tribal de organização social 

– na  qual a moral era coletiva e o direito se restringia ao sentido de divisão dos haveres da caça 

e pesca, bem como do sentido de justiça que se baseava na vingança coletiva –; passando pela 

Antiguidade – cuja moral, acompanhando a forma social, se dividiu em duas, a dos homens 

livres e a dos escravos, mas que apenas a moral dos homens livres era considerada correta ou 

verdadeira e o direito positivo ganhou força –; chegando ao Feudalismo – cuja moral possuía 

uma estreita relação com a religião e o direito positivo perde espaço para o direito natural, 

consubstanciado pelas regras divinas –; até a sociedade capitalista – caracterizada pela divisão 

da sociedade em duas classes distintas, regidas por uma moral que enaltece a individualidade e 

que junto ao direito, garantem a subordinação do trabalhador ao capital, do proletariado à 

burguesia. 

Ainda sobre o desenvolvimento da sociedade, destacamos que o direito e a moral estão 

estreitamente relacionados ao surgimento do Estado, de forma que este surge para assegurar 

que os valores do grupo dominante prevaleçam, sejam respeitados por todos, assumindo para 

si a função de dizer e aplicar o direito, impondo suas regras à todos indistintamente. Nesse 

sentido, com a decadência do Feudalismo, a burguesia ascende como classe dominante na 

sociedade capitalista, na qual o Estado assume papel central na organização social, se tornando 

objeto de estudo dos teóricos liberais que buscavam justificativas para tal forma de organização 

social. Nesse período, dentre as teorias liberais de justificativa do sistema capitalista, se destaca 

o contratualismo, teoria que defendia o direito como fator de libertação humana entendendo 
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que os homens abandonam o estado de natureza – no qual a barbárie impera – e alcançam o 

estado de civilização por meio das normas do direito, sendo o direito o responsável por garantir 

a liberdade humana, conferindo ao homem o poder de usufruir plenamente de seu sagrado 

direito de propriedade. O contratualismo defendia que por meio de um pacto, de um contrato, 

os homens abririam mão da liberdade natural e passariam a respeitar as leis impostas pelo 

Estado, que tem o poder de garantir a sociedade civilizada, já que para eles a ausência do Estado 

regulando as vidas das pessoas é sinônimo de anarquia, de barbárie, assim é o direito que 

permite ao homem a convivência pacífica em sociedade, protegendo seu direito à propriedade 

de tudo o que possui. Essa é a visão liberal de mundo, na qual o direito é fator de humanização. 

Uma concepção marxiana da sociedade analisa os fenômenos sociais como eles se 

apresentam na realidade concreta, sem abstrações, sem moldar os fatos para que se encaixem 

no modo de produção que vigora, ou seja, no sistema do capital, pois uma percepção crítica da 

sociedade está comprometida com a transformação da sociedade e não na manutenção do 

sistema posto. Desta forma, ao analisar as relações sociais de produção na sociedade de 

mercado, nota-se que com a divisão do trabalho – que se acentuou em virtude do processo de 

industrialização – a alienação passou a dominar a sociedade, já que o trabalho passou a ser cada 

vez mais especializado, no qual cada trabalhador é responsável pela realização de uma pequena 

parte, atuando de forma mecânica, automática.  

Assim, o trabalhador não consegue se reconhecer no objeto de seu trabalho e muito 

menos sentir satisfação pessoal, posto que além de não realizá-lo como um todo (já que só 

produz parte do objeto), não lhe é permitido desenvolver suas capacidades ou escolher o seu 

ofício com base nas suas vontades interiores, pois quem estabelece o leque de atividades a serem 

desenvolvidas, bem como define a demanda a ser preenchida é o mercado, é o próprio sistema 

do capital que transforma o ato de trabalhar em algo vazio, cujo único sentido é o de garantir a 

subsistência por meio do salário, gerando o trabalho estranhado – aquele que é estranho ao 

homem, que o homem não reconhece como parte de sua essência. 

O desenvolvimento da sociedade, principalmente após a Revolução Industrial, 

representou um avanço no desenvolvimento dos homens, representou melhorias na qualidade 

de vida, incluindo o acesso a educação, contudo, cada avanço alcançado em uma sociedade 

dominada pela alienação representa ao mesmo tempo um retrocesso, pois cada melhoria 

tecnológica significou o aprofundamento da especialização do trabalho, consequentemente, a 

desvalorização do trabalhador, bem como o acesso a educação só era permitido nos restritos 

interesses do capital, para suprir a demanda do sistema e garantir a sua continuação, não se trata 

de forma alguma de uma educação emancipadora. As contradições são a marca do sistema 
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capitalista, pois cada inovação tecnológica – que deveria proporcionar mais qualidade de vida 

– vem acompanhada do aumento do desemprego, da flexibilização das normas de proteção ao 

trabalhador e da precarização do trabalho. 

As mediações de segunda ordem representadas pela divisão do trabalho, pela troca e 

pela propriedade privada, subvertem as mediações de primeira ordem que são ontologicamente 

necessárias – aquelas que o homem fazia originalmente com a natureza para a sua subsistência 

– foi a troca, que por meio do excedente da produção, possibilitou o aparecimento da 

propriedade privada, que na sociedade capitalista exclui todos os demais da fruição de tal bem 

e que tem seu apogeu no surgimento do dinheiro. As mediações de segunda ordem que 

possibilitaram a reificação das relações sociais, nas quais o homem se transformou em 

mercadoria e se colocou no mercado para ser comprado e vendido, o que se dá por meio do 

contrato, das leis do direito. 

Ao contrário do que pregam os teóricos liberais, o contrato social não representou um 

fator de humanização, não garantiu a liberdade humana, mas pelo contrário, se nas formas 

anteriores da sociedade um homem subjugava o outro por meio da força ou da violência, na 

sociedade capitalista, a submissão de um homem ao outro se dá por intermédio do direito. São 

as leis que asseguram a continuação do sistema, que garantem que cada classe cumpra seu papel 

para a manutenção da ordem social, de forma que o direito, ao garantir a perpetuação do sistema 

do capital, fortalecendo a alienação e reificação, se revela como um fator de desumanização, 

não permitindo que os homens possam atingir a totalidade de suas capacidades, já que estão 

confinados a um sistema de organização social que os oprime e aprisiona, ou seja, o direito 

burguês não proporciona a liberdade humana, mas representa a abdicação dela. 

O direito somente foi bem sucedido em sua tarefa apaziguadora, de controle social, pois 

está calcado em valores morais que foram enraizados na sociedade capitalista, que se 

concretizam em uma sociedade de indivíduos egoístas, na qual o interesse individual se 

sobrepõe ao interesse coletivo e o “ser” é substituído pelo “ter”. Na sociedade do capital a moral 

cumpre o papel de tranquilizar a consciência dos homens que são levados a viver egoisticamente 

e de forma isolada. Assim, em que pese as contradições do sistema do capital, os defensores do 

liberalismo traçam metas e padrões morais de comportamento que deveriam elevar os 

indivíduos de forma a superarem as condições de miserabilidade que o próprio sistema os 

inflige. Para os teóricos liberais a solução para as contradições do sistema estão circunscritas à 

categoria do “deve”, de uma mudança comportamental libertadora, que atua no plano do 

pensamento. Contudo, a moral na sociedade do capital não se mantém circunscrita ao plano do 

pensamento, ela atua na realidade concreta moldando o comportamento humano, o que é 
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considerado correto ou não. Dessa forma, a moral, em uma perspectiva ontológica, se revela 

como uma transformação interior do ser humano, que passa a considerar o trabalho – em um 

prisma ontológico – como necessidade intrínseca, fator de realização humana, possibilitando o 

desenvolvimento das capacidades humanas. 

Nesse sentido, a formação humana assume papel fundamental na tarefa de suplantação 

do sistema do capital, pois para que obtenhamos êxito em tal empreitada é preciso uma 

transformação interior significativa, de forma que haja a internalização da noção de trabalho 

como atividade emancipadora. É preciso romper com o discurso liberal de que não há outra 

alternativa melhor que o sistema do capital para a organização da sociedade, de forma que é 

preciso internalizar nos homens que há sim outra alternativa, consubstanciada em uma 

sociedade de produtores livremente associados, na qual o leque de atividades produtivas seja 

mais amplo e que a pessoa não esteja vinculada a uma profissão específica determinada pelo 

sistema econômico, mas que tenha a chance de desenvolver as suas capacidades e se 

transformar no ser humano rico, aquele cuja necessidade interior se manifesta como uma 

carência, que somente é preenchida pelo trabalho em uma perspectiva ontológica. Salientando 

que o empobrecimento causado pela alienação não afeta os homens apenas no aspecto material, 

mas também deteriora seu espírito, o que deve ser remediado por meio de uma educação estética 

que capacite o ser humano a apreciar o belo, ou seja, que a formação humana atue para 

engrandecer também a sua alma. 

A identificação do movimento real das instituições que garantem a continuação do 

sistema do capital, a exposição das suas reais funções, faz parte da estratégia que busca a 

suplantação do sistema rumo a uma transição socialista, de forma a compreender sua atuação 

não no plano do pensamento, mas na realidade concreta, para que seja possível a internalização 

de uma forma de organização social radicalmente diferente, nesse sentido, o direito em seu 

aspecto positivo deve ser foco de especial atenção, pois é o direito, junto ao Estado que 

possibilitam uma sociedade de transição, por meio de uma transformação moral que culmine 

na reestruturação das relações sociais até que tais instituições não sejam mais necessárias. Dessa 

forma, pesquisas que busquem compreender as contribuições que o direito em uma perspectiva 

ontológica podem estender para a realização da liberdade humana, bem como que envolvam a 

investigação de caminhos possíveis para se alcançar esse objetivo, se alinham às expectativas 

da luta pela emancipação humana. 
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