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Mas quem é o partido? 
Ele fica sentado em uma casa com telefones? 
Seus pensamentos são secretos, suas decisões desconhecidas? 
Quem é ele? 
 
 
Nós somos ele. 
Você, eu, vocês – nós todos. 
Ele veste sua roupa, camarada, e pensa com a sua cabeça. 
Onde moro é a casa dele, e quando você é atacado ele luta. 
Mostre-nos o caminho que devemos seguir, e nós 
O seguiremos com você, mas 
Não siga sem nós o caminho correto  
Ele é sem nós 
O mais errado. 
Não se afaste de nós! 
Podemos errar, e você pode ter razão, portanto 
Não se afaste de nós! 
 
 
Que caminho curto é melhor que o longo, ninguém nega 
Mas quando alguém conhece 
E não é capaz de mostrá-lo a nós, de que nos serve sua 
sabedoria? 
Seja sábio conosco! 
Não se afaste de nós! 

 
 

Bertold Brecht 
(1898-1956) 
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PREFÁCIO 

Joelton Nascimento1 
 

O livro de José Mauro Garboza Junior que o leitor ou a 
leitora tem nas mãos é uma publicação rara. Trata-se efetivamente 
de um livro de filosofia do direito e não de um livro-texto da 
disciplina universitária assim denominada. Não é sobre filosofia do 
direito, mas de filosofia do direito. São ensaios filosóficos 
concatenados, que demonstram erudição e franqueza ao tratar 
dos dilemas do direito contemporâneo sob a ótica da filosofia 
como poucas vezes vemos na literatura sobre o assunto, algo 
ainda mais inusitado vindo de um pesquisador tão jovem. 

Eu mesmo escrevi, já nos idos de 2009, quando da 
fundação da revista-coletivo Sinal de Menos 
(www.sinaldemenos.org), que precisávamos urgentemente de 
reflexões críticas ao direito que pudessem acercar-se do assunto 
com rigor e imaginação. E eis que agora tenho a honra de 
prefaciar um livro de ensaios que esbanjam precisamente estas 
duas virtudes. 

Aproveito o ensejo para uma breve observação sobre a 
relação entre direito, marxismo e filosofia, relação acerca da qual 
os ensaios de José Mauro experimentaram com muita 
propriedade neste livro.  

A crítica marxista do direito só atingiu uma compreensão 
consistente da obra de Marx e de sua crítica da economia política 
quando compreendeu a questão da forma valor, nos anos 20 do 
século passado, nas obras de Georg Lukács no Ocidente e nas de 
Isaak Rubin e Evgeny Pachukanis no lado soviético do 

                                            
1 Doutor em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 
e Mestre em Estudos de Cultura Contemporânea pela Universidade Federal de 
Mato Grosso - UFMT, onde também fez estudos em Filosofia e Comunicação 
Social. Desde 2009 é co-editor da Revista Sinal de Menos 
(www.sinaldemenos.org), Coordenador do Círculo de Estudos da Ideia e da 
Ideologia – CEII. Autor dos livros O Avesso do Capital (PerSe, 2012), Crítica 
do Valor e Crítica do Direito (Perse, 2014) e A Reprodução Social da 
Desigualdade (PerSe, 2015).  

http://www.sinaldemenos.org/
http://www.sinaldemenos.org/


14 | PARA UMA FILOSOFIA DO ESPÍRITO OBJETIVO MATERIALISTA 

 

Mediterrâneo. E essa compreensão importantíssima, ainda que 
tardia, não pôde se estabelecer sem o enfrentamento com 
questões propriamente filosóficas e, dentre estas, por exemplo, a 
da investigação séria do problema multidisciplinar do fetichismo. 

Não houve, contudo, uma linha de continuidade entre as 
descobertas trazidas pelas obras destes autores – especialmente A 
Teoria Geral do Direito e o Marxismo (1924) de Pachukanis, A Teoria 
Marxista do Valor (1924) de Rubin e História e Consciência de Classe 
(1923) de Lukács – e a investigação crítica das décadas seguintes. 
Foi apenas na segunda metade do século passado que a crítica do 
valor de Marx, compreendida em suas bases devidas, foi como 
que “redescoberta” – e não por acaso, antes porque os problemas 
ensejados pelo capitalismo avançado o requisitaram. A este 
respeito, não restam mais dúvidas: a crise da sociedade do valor 
foi que ensejou a crítica do valor e das dissociações por ela 
ocasionadas.  

Costumo encontrar marcos históricos que me ajudam 
didaticamente a me situar na história social e na história das 
ideias. Nesse sentido, eu diria que a data que marca a maturidade 
desta “redescoberta” da crítica marxiana do valor e da 
contribuição da filosofia para este debate pode ser colocada no 
anúncio do fim do padrão-ouro e dos pilares de acordo de 
Bretton Woods feito por Richard Nixon em 1971. Próximo a esta 
data, que marca o início do fim do capitalismo global tal como o 
conhecíamos em seus “Anos Dourados”, foram publicados 
textos seminais, dos quais destaco os de Hans-Jurgen Krahl, 
Hans-Georg Backhaus, Helmut Reichelt e Joachim Hirsch na 
Alemanha, os de Jean-Marie Vincent na França e os de Moishe 
Postone, na América do Norte, um pouco depois. 

Tomei como minha tarefa intelectual e militante dar conta 
desta redescoberta da crítica do valor e do trabalho – desta vez 
radicalizada, no sentido de tomados os problemas pelas suas 
raízes profundas – tanto quanto de sua importância para a crítica 
do direito e do estado. Fiz aí minha singela contribuição. Desde 
esse momento atestei que o debate não avançaria sem a busca de 
elementos de crítica na filosofia, na teoria social e na psicanálise. 
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A tarefa que José Mauro começa a se dar com estes ensaios 
é ainda maior, como os leitores e leituras poderão testemunhar 
nos ensaios a seguir: além de tomar a crítica de Marx da forma 
valor, ele ainda é capaz de levar seriamente em consideração 
outras tradições de teorias críticas, notadamente, as de viés 
althusseriano e pós-althusseriano, especialmente os franceses 
Jacques Rancière e Alain Badiou, além do esloveno Slavoj Žižek. 
José Mauro é membro do Círculo de Estudos da Ideia e da 
Ideologia (www.ideiaeideologia.com), um coletivo que tem, de 
diversas maneiras, proposto a si mesmo tais questões teórico-
críticas, sem descurar de suas importantes consequências 
organizacionais. Tenho a honra de ser membro do CEII e nele 
pude constatar a importância desse debate para o anticapitalismo 
contemporâneo.  

Mas aqui vai uma pergunta: como podem ser colocado em 
uma mesma perspectiva a crítica do valor e suas batalhas contra 
as categorias da economia política como “fatos sociais totais” 
(Mauss) e as teorias dos antagonismos, de dissensos e consensos 
políticos trazidas à lume pelo pós-althusserianismo, sem recair em 
qualquer ecletismo fácil? E como esse debate influencia a crítica 
anticapitalista do direito? 

A resposta de José Mauro é estritamente filosófica e está no 
ensaio de abertura do livro: um novo enfrentamento com a 
filosofia de Friedrich Hegel pode ser o caminho. Tarefa nada 
fácil, mas que indica a coragem intelectual do autor. 

Resta-me pedir que também o leitor e a leitora se encham 
de coragem para enfrentar, junto com o autor, os riscos de um 
conjunto de ensaios filosóficos sobre o direito, que se 
aproveitaram da liberdade da filosofia para desrespeitar os limites 
disciplinares e deste modo tratar do direito como encravado no 
desvão paralático entre a economia e a política. Exatamente ali 
onde ele precisa ser destituído para que uma história socialmente 
consciente possa se dar. 
  

Cuiabá, 19 de outubro de 2016 

http://www.ideiaeideologia.com/


1 

INTRODUÇÃO 

 
 

O presente trabalho se apresenta como um caderno de 
exercícios. Caderno este que foi se fazendo durante todo o 
processo desta graduação. Como todo e qualquer exercício, 
intuitivamente, valem mais os momentos de indagações e 
construções teórico-metodológicas, seus devidos registros e suas 
devidas carências que qualquer resultado possivelmente 
alcançado.  

Na Matemática, um exercício ou um problema está ligado a 
um campo de possibilidades – um conjunto de elementos 
(genéricos ou não) que existem por si próprios (ex-istência); um 
ponto situado no campo, ou seja, um corpo específico 
perturbado por toda a rede relacional (re-sistência); e as 
movimentações, conhecidas ou não, por um agente que está 
disposto a resolvê-los (in-sistência). Mas, será que isto ocorre 
somente na Matemática? Estamos seguros de que as 
características genérica, pontual e subjetiva servem como orientadores 
para todo e qualquer problema de toda e qualquer disciplina e 
assim seguiremos reiterando essas posições. 

A situação do pensamento crítico-filosófico atual se 
anuncia em estado de plena decadência. Deixada de lado por 
muitos dos teóricos preocupados com o social, a força criativa 
filosófica se retirou do mundo aparecendo apenas em alguns 
momentos nas práticas discursivas de poucos sujeitos 
interessados que ainda tentam forçar o estado das coisas, 
enquanto a grande maioria, consensualmente, está de acordo de 
que seu lugar se restringe aos grandiosos muros acadêmicos. Nas 
palavras de Alysson Mascaro, a filosofia “ocupa estantes 
específicas das livrarias e bibliotecas, é uma disciplina oferecida 
em cursos universitários, forma bacharéis e licenciados e 
movimenta um círculo de debates e preocupações em torno do 
seu eixo de reflexões”, ou seja, tornou-se uma fábrica de produção 
em série – um modo de transformar as matérias-brutas dos 
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indivíduos em estudantes e estes em profissionais legalmente 
legítimos, um modo de produzir livros para preencher espaços 
dando a impressão de que ali algo se cria – que, segundo ele, “é 
também a sua perdição: vaiando e aplaudindo, ela [a filosofia] 
quase sempre se movimenta freneticamente em torno de si 
mesma”1. 

Sobre a decadência do pensamento crítico-filosófico, a 
preocupação da filosofia poderia ser elencada pela tríade da 
reflexão sobre a filosofia, reflexão da filosofia e o duelo entre filosofia e 
violência (que se assemelha muito com a nossa – existência, 
insistência e resistência) como muito bem sugeriu Marly Soares2 
em sua tese de doutoramento. 

Aproximando mais de nossa área de atuação, 
perguntaremos: já que o problema da produção em série se dá de 
forma total, como ficaria então o caso da filosofia do direito, da 
filosofia jurídica e do próprio direito? Responder com a mesma 
resposta sempre não seria prudente para um caderno de 
exercícios... 

Talvez por meio desses poucos parágrafos seja possível 
começar nosso trajeto, ambiciosamente, para a construção de uma 
criação de novas fundações que possam valer efetivamente para a Grande 
Filosofia das essências e aparências jurídicas. 

Três são os grandes objetivos deste trabalho: o primeiro 
deles é indicar as propostas com base nas partículas contidas no 
título que estão, conforme constam, separadas em três assuntos 
conexos, que representam os três capítulos das páginas seguintes; 
o segundo é apresentar um regime de operalizações possíveis, ou 

                                            
1 MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do direito. – 4. ed. – São Paulo: 
Atlas, 2014, p. 2. 

2 Destaco o trecho: “reflexão sobre a filosofia, que compreende a filosofia 
enquanto opção livre do homem; reflexão da filosofia, que abrange o caminhar 
dos filósofos no mundo em busca da efetivação do sentido em detrimento da 
violência – quer pelo discurso, quer pela ação razoável –, e, por fim, o duelo 
constante entre filosofia e violência explicitado pela articulação das diversas 
categorias entre si, pela relação das categorias e atitudes, numa estrutura 
complexa de busca e recusa de uma ação sensata.” SOARES, Marly Carvalho. 
O filósofo e o político. São Paulo: Loyola, 1998, p. 18.  
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seja, apresentar a dinâmica por meio da qual a conectividade das 
matérias possa ser possível tanto no presente texto quanto em 
futuras elaborações; e, por fim, a título de encerramento da 
introdução, fazer uma pequena advertência sobre o conceito de 
filosofia defendendo nossa postura, para fins genéricos, contra a 
filosofia política e, de certa maneira, contra a filosofia jurídica. 

Quanto ao primeiro objetivo, vamos por partes: 
 

• “Para uma” quer dizer nada mais que a expressão do 
caráter transitório e propositivo do objeto de 
investigação. Se a fundação de novas bases for um 
compromisso teórico assumido, então essa partícula 
marca-o como tal. Como todo trabalho que se propõe 
criativa, é indispensável que a sua demora seja uma 
exigência inexorável para esse feito. 

 
Muitos autores já se utilizaram desse estilo de escrita em 

diversos momentos de suas obras, três são os exemplos: Karl 
Marx muito tempo antes de publicar sua principal O Capital já o 
anunciava em um manuscrito datado em 1859 (alguns pares de 
anos antes de O Capital) conhecido como Para a Crítica da 
Economia Política; György Lukács segue sua referência marxista 
publicando um projeto para sua obra inacabável chamada Para 
uma Ontologia do Ser Social; ainda, em 1987, Ernesto Laclau e 
Chantal Mouffe, grandes expoentes investigadores sobre a 
questão do político, foi publicado o Hegemonia e Estratégia 
Socialista: por uma [que poderia muito bem ser traduzível por “para 
uma”] política democrática radical. 
 

• “Filosofia do Espírito Objetivo” marca uma tradição iniciada 
pelo filósofo Georg Wilheim Friedrich Hegel e que nos 
envolve até os nossos dias. De acordo com o sistema 
filosófico do pensador (que será tratado no primeiro 
capítulo detalhadamente), as zonas de investigação 
filosóficas teriam três grandes troncos: uma Lógica, uma 
Filosofia da Natureza e uma Filosofia do Espírito. Sendo 
esta última subdivida didaticamente em Espírito 
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Subjetivo, Espírito Objetivo e Espírito Absoluto. E é aí 
em que se encontra o campo de investigação. 

 
Sem entrar em mais detalhes sobrevoando rapidamente, 

Hegel entendia que o Espírito Objetivo seria o conjunto de 
relações que englobariam o Direito Abstrato, a Moralidade e a 
Eticidade, não se limitando separadamente mas vistas como um 
conjunto entre esses temas. 

Vale dizer que a filosofia do direito 
 

não se limita à resposta do jurista sobre o próprio direito, 
na medida em que se estende para além da compreensão 
média do operador do direito sobre si próprio e sua 
atividade. Assim, a filosofia do direito pode desvendar 
conexões íntimas entre o direito e a política, o direito e a 
moral, o direito e o capitalismo, que escapam da visão 
mediana do jurista.3  

 

• “Materialista” marca também a soma das tradições que se 
aglutinaram em torno das obras marxianas e que levam o 
nome de marxismos. Ser materialista pressupõe uma 
inserção no campo da teoria social de Marx como 
norteadores do pensamento crítico, levando em 
consideração algumas das categorias próprias como 
capital, exploração, luta de classes e mais-valor. 

 
 Apesar dessa coloração marxista, o materialismo não se 
resume somente a ela fazendo que essa primeira explicação seja 
apenas um esboço e um ponto de referência simplista de lidar 
com a questão. Ser materialista pode levar em conta as relações 
concretas que existem e a análise de suas formulações, ou seja, é 
perceber que as relações, mesmo do ponto de vista imaginário 
tem características concretas, reais que influenciam diretamente o 
modo como o mundo é construído. 
 

                                            
3 MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do direito. – 4. ed. – São Paulo: 
Atlas, 2014, p. 11. 
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• “Do Direito Crítico” – (tema a ser tratado no segundo 
capítulo) está ligado às teorias jurídicas levando em conta 
um método de exposição de Alysson Mascaro 
denominado de os horizontes da filosofia do direito. Para o 
autor, três são os possíveis horizontes da Filosofia do 
Direito: o Positivista, o não-positivista e o marxista ou 
crítico. O primeiro diz respeito aos filósofos que 
entendem basicamente que direito é lei e que se 
restringem ou fecham os olhos aos acontecimentos do 
mundo não-jurídico, seus bastiões são Hans Kelsen e 
Jürgen Habermas. O segundo diz respeito a um vasto 
horizonte que tem como definição todos os teóricos que 
em alguma medida tratam do direito e que não são 
positivista. Resumidamente, eles podem ser de dois tipos: 
um tipo decisionista que subordina o direito à política e 
que, portanto, trata de lidar com a política para resolver 
problemas jurídicos, seu representante maior é Carl 
Schmitt; e outro tipo microfísico que trata o direito como 
relações de poder e regimes de dominação, disciplina e 
controle, auxiliares estes da reprodução social da 
desigualdade. Seu maior teórico é Michel Foucault. O 
terceiro e último horizonte é o horizonte marxista ou 
crítico. Este tem como base de sua teoria o materialismo e 
a crítica ao modo de produção capitalista e sua lógica 
desagregadora e anti-humana; seus teóricos tentam provar 
que por trás tanto do direito, quanto da política há uma 
base lógica capaz de se impor perante essas estruturas 
com uma lógica que visa somente a reprodução desse 
mesmo sistema, uma lógica ligada a produção e 
circulação, a mercadorias e trabalho e que, portanto, 
travam as expectativas de todos aqueles sujeitos que 
querem um mundo melhor. Seu teórico de maior 
importância é Karl Marx, seguido pelo jurista soviético 
Eugeny Pachukanis. 

 

• “À Crítica do Direito”: por fim, após termos apresentado os 
horizontes, sem dúvida alguma assumiremos o terceiro 
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como o modelo mais acabo e capaz de suprir nossas 
preocupações. Seguindo, será tratado três eixos que 
envolvem uma teoria materialista marxista crítica do 
direito: Forma, Sujeito e Estado.  

 
*** 

 
Expostas as intenções sobre o primeiro objetivo, 

convém falar agora sobre o modo de entender os três capítulos 
(ou três assuntos), seus movimentos e seu regime de dinâmica. 
Para tanto, mais do que nunca, é necessário voltar à Matemática e 
resgatar dois de seus elementos: a teoria dos conjuntos numéricos 
e ao ramo de estudo dos espaços topológicos – topologia. 

O recurso da teoria dos conjuntos pode ajudar aqui para 
pensarmos nosso título, fragmentado em três objetos, como um 
conjunto numérico autônomo e independente, cada qual 
contendo infinitos elementos com suas consistências próprias, 
mesmo que haja uma estrita relação entre eles. Chamemos então 
de conjunto Espírito Objetivo Materialista, conjunto Direito Crítico e 
conjunto Crítica do Direito. 

 

 
Se apenas os três conjuntos fossem apresentados nesse 

trabalho, os exercícios estariam terminados e comprometer-se-ia 
a proposta como um todo pois esse modo de pensar (em 
conjuntos separadamente) é a marca de nosso tempo e a vitória 
da maquinização frente a criação. É preciso que os conjuntos 
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estejam ligados por uma relação forte capaz de trocar fluxos 
incessantemente para causar um ligeiro desconforto para o sujeito 
que age. Indicamos um tipo de amarração que possa elevar a 
incomunicação. A sugestão é ligarmos os três conjuntos pelo 
enodamento borromeano mais simples.  

O nó borromeano4 é uma figura da topologia que, para sua 
existência, deve conservar dois princípios básicos: o princípio da 
não-complementariedade e o princípio da transição imanente. 

O primeiro pode ser definido como 
 

“não há relação complementar entre X e Y”. 

 
Dado dois conjuntos amarrados dessa forma, a não-

relação com um terceiro não faz dele excluído da conta, mas 
como contado como um “intruso” que cola os dois primeiros. Se 
há um problema conjugado entre X e Y, a adição de Z não 
“complementa”, isto é, não resolve o problema. Sendo assim, por 
exemplo, se há certos desafios em comum com o Espírito Objetivo 
Materialista e o Direito Crítico, estes não devem ser suplantados 
pelas informações restantes do terceiro conjunto (apesar de todos 
eles estarem amarrados). 

O segundo princípio: 
 

“a passagem de X para Y se dá pela inconsistência de X, visível de Z”. 

 
Pela inexistência de complementariedade do primeiro 

axioma, esse segundo princípio nos indica que, se X passa a 

                                            
4 Segundo o Wikipédia, “Na Matemáica, os anéis borromeanos consistem em 
três círculos topológicos que são unidos e formados por uma amarração 
brunniana (i.e. removendo qualquer dos anéis resulta em dois anéis 
desamarrados). Em outras palavras, Dois dos três anéis não se amarram cada 
qual com uma amarração de Hopf, porém nenhum dos três estão amarrados 
entre si”. No original: “In mathematics, the Borromean rings[a] consist of 
three topological circles which are linked and form a Brunnian link (i.e., 
removing any ring results in two unlinked rings). In other words, no two of the 
three rings are linked with each other as a Hopf link, but nonetheless all three 
are linked”. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Borromean_rings 
essa página foi modificada a última vez em 9 de julho de 2016. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Borromean_rings
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interpelar Y, é apenas e tão somente por sua inconsistência 
originária que, por uma questão de posição, só é visível a partir de 
outro ponto de vista que estaria localizado em Z. A mudança de 
ponto de vista faz que essa diferença de potencial possa criar uma 
nova consistência entre os três polos, da mesma forma que 
alguém se vê no espelho tem um universo de olhar diferente e 
restrito de um terceiro que está num local retirado e mira o 
sujeito e o espelho simultaneamente. 

A título de visualização, o enodamento a que propomos 
ser nosso modelo de pensar aparece dessa forma: 

 

 
Para expor em termos claros e palpáveis, é a relação 

entre a constituição do Espírito Objetivo com as teorias do 
direito em suas três modalidades, olhadas do ponto de vista da 
crítica marxista do direito, que contribui para a criação ou revisão 
das antigas categorias hegelianas tomadas em sua totalidade para 
afirmá-las com mais vigor. É a relação entre o Direito Crítico e as 
críticas à forma jurídica, ao sujeito jurídico e ao estado de direito, 
vistas pela ótica do Espírito Objetivo, que traz a renovação e a 
assunção do conjunto dessas teorias impondo seu desafio de 
pensar o Direito não mais afastado da concretude material do 
mundo e suas relações. E, como última movimentação, é com a 
Crítica do Direito se relacionando com o Espírito Objetivo 
hegeliano, sob o plano observador dos horizontes da filosofia, 
que se pode contribuir para o marxismo tanto do seu campo 
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propriamente epistemológico quanto ao tema da comunidade 
jurídica marxista. 

 

 
Esse modelo de pensar em nós nos ajuda a formular as 

questões de um ponto de vista mais contextualizado e sempre 
levando em consideração essas três instâncias como parâmetro 
normativo de pensamento. Essa ideia foi formulada por Slavoj 
Žižek em inúmeras passagens de suas obras concatenando a 
filosofia hegeliana, a teoria psicanalítica lacaniana e a tradição 
marxista5.  

                                            
5 Destaco os trechos das várias passagens em que tal modelo pode ser 
visualizado. O primeiro está no seu primeiro livro O Sublime Objeto da Ideologia 
publicado em inglês de 1989: “O objetivo deste livro é triplo: a) servir como 
uma introdução a alguns dos conceitos fundamentais da psicanálise lacaniana 
contra um distorcido retrato de Lacan como pertencente ao campo do ‘pós-
estruturalismo’, o livro articula sua radical ruptura com o ‘pós-estruturalismo’; 
contra o retrato distorcido do obscurantismo de Lacan, que o localiza na 
linhagem do racionalismo. A teoria lacaniana é talvez a versão contemporânea 
mais radical do Esclarecimento; b) cumprir um tipo de ‘retorno a Hegel’ – 
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reatualizar a dialética hegeliana dando-a uma nova leitura sobre as bases da 
psicanálise lacaniana. A imagem corrente de Hegel como um ‘monista-idealista’ 
é totalmente enganosa: o que encontramos em Hegel é a mais forte afirmação 
da diferença e da contingência até agora – o ‘saber absoluto’ próprio é nada a 
não ser o nome para a identificação de certa perda; c) contribuir para a teoria 
da ideologia via nova leitura de alguns dos bem-conhecidos, temas clássicos 
(fetichismo da mercadoria, etc) e alguns dos cruciais conceitos lacanianos que, 
num primeiro momento, não tem nada a oferecer para a teoria da ideologia: o 
‘ponto de quilting’ (le point de capiton: ‘upholstery button’], objeto sublime, mais-de-
gozar [ou mais-gozar], etc. acredito que estes três objetivos estejam 
profundamente conectados: a única maneira de ‘salvar Hegel’ é através de 
Lacan, e esta leitura de Hegel e da herança hegeliana que Lacan realiza permite 
uma nova abordagem da ideologia, nos permitindo entender fenômenos 
ideológicos contemporâneos (cinismo, ‘totalitarismo’, o estatuto frágil da 
democracia) sem cairmos em qualquer tipo de armadilha ‘pós-moderna’ (como 
a da ilusão que vivemos numa condição ‘pós-ideológica’).” [tradução nossa]. 
No original: “The aim of this book is thus threefold: to serve as an 
introduction to some of the fundamental concepts of Lacanian psychoanalysis 
against the distorced picture of Lacan as belonging to the field of ‘post-
structuralism’, the book articulates his radical break with ‘post-structuralism’; 
against the distorted picture of Lacan’s obscurantism, it locates him in the 
lineage of rationalism. Lacanian theory is perhaps the most radical 
contemporary version of the Enlightenment; to accomplish a kind of ‘return to 
Hegel’ – to reactualize Hegelian dialetics by giving it a new reading on the basis 
of Lacanian psychoanalysis. The current image of Hegel is the strongest 
affirmation yet of difference and contingency – ‘absolute knowing’ itself is 
nothing but a name for the acknowledgement of a certain radical loss; to 
contribute to the theory of ideology via a new reading of some well-known, 
classical motifs (commodity fetichism, and so on) and of some crucial 
Lacanian concepts which, on a first approach, have nothing to offer to the 
theory of ideology: the ‘quilting point’ (le point de capiton: ‘upholstery button’), 
sublime object, surplus-enjoyment, and so on. It is my belief that these three 
aims are deeply connected: the only way to ‘save Hegel’ is through Lacan, and 
this Lacanian reading of Hegel and the Hegelian heritage opens up a new 
approach to ideology, allowing us to grasp contemporary ideological 
phenomena (cynism, ‘totalitarianism’, the fragile status of democracy) without 
falling prey to any kind of ‘post-modernist’ traps (such as the illusion that we 
live in a ‘post-ideological’ condition). ŽIŽEK, Slavoj. The sublime object of 
ideology. 2. ed. London; New York: Verso, 2009, p. xxx-xxxi. O Segundo 
trecho está em Eles Não Sabem o que Fazem, publicado dois anos depois: “Assim 
como em O Sublime Objeto da Ideologia, o espaço teórico deste livro é moldado 
por três centros de gravidade: a dialética hegeliana, a teoria analítica lacaniana, 
e a crítica contemporânea da ideologia. Esses três círculos formam um nó 
borromeano: cada um conecta os outros dois; o lugar que os três encerram, o 
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Nosso problema está posto. Fazendo um excelente 
trajeto de introdução ao pensamento de Žižek com muita 
paciência na construção de suas bases principais, Gabriel 
Tupinambá chamou certa vez essa problemática de colocar os 
desafios do pensamento de o “nó da coisa”6. 

 
*** 

                                                                                             
‘sintoma’ em seu meio, é, evidentemente, a satisfação do autor (e, o autor 
espera, também do leitor) com tudo aquilo depreciativamente chamado de 
‘cultura popular’: filmes de horror e de detetive, melodramas de Hollywood... 
Os três círculos teóricos não são, no entanto, do mesmo peso: é o segundo 
termo, a teoria de Jacques Lacan que, como Marx diria, ‘dá a luz geral que 
banha todas as outras cores e modifica suas particularidades’, ‘o éter particular 
que determina a gravidade específica de cada ser que é materializado dentro 
dele’”. No original: As with The Sublime Object of Ideology, the theoretical space of 
the presente book is moulded by three centres os gravity: Hegelian dialetics, 
Lacanian psychoanalysis theory, and contemporary criticismo of ideology. 
These three circles form a Borromeian knot: each of them connects the other 
two; the place that they all encircle, the ‘symptom’ in their midst, is of course 
the author’s (and, as the author hopes, also the reader’s) enjoyment of what 
one depreciatingly calls ‘popular culture’: detective and horror movies, 
Hollywood melodramas… The three theoretical circles are not, however, of 
the same weight: it is their middle term, the theory of Jacques Lacan, which is 
– as Marx would say – ‘the general illumination which bathes all the other 
colours and modifies their particularity’, ‘the particular ether which determines 
the specific gravity of every being which has materialized within it”. ŽIŽEK, 
Slavoj. For they know not what they do. 2. ed. London; New York: Verso, 
2008, p. 2. Arriscaríamos ainda dizer que há dois livros nos quais os próprios 
títulos indicariam esse possível modelo: um é Menos que Nada: Hegel e a sombra 
do materialismo dialético (2012) que Žižek trabalha com a “questão Hegel” e o 
materialismo histórico de um ponto de vista lacaniano chegando a inúmeras 
possíveis reformulações para a teoria hegeliana como um todo; outro é o 
Absolute Recoil: towards a new foundations of dialectical materialism  (2014) que seria o 
efeito inverso, trazendo problemáticas acerca do marxismo. 

6 Devo esse termo ao querido companheiro Gabriel Tupinambá e agradeço 
pela síntese e conversas em torno do tema. Sem dúvida alguma, apropriaremos 
isso nesse trabalho e nos posteriores. Ainda, vale a pena ver: TUPINAMBÁ, 
G. “Vers un Signifiant Nouveau” our task after Lacan (2015). Disponível 
em: 
https://www.academia.edu/7152589/Vers_un_Signifiant_Nouveau_Our_task
_after_Lacan . 

https://www.academia.edu/7152589/Vers_un_Signifiant_Nouveau_Our_task_after_Lacan
https://www.academia.edu/7152589/Vers_un_Signifiant_Nouveau_Our_task_after_Lacan
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Para finalizar essa introdução, convém explanar nosso 

último e terceiro objetivo. Ao defender a apreensão das 
normatividades do fenômeno jurídico do ponto de vista da 
filosofia como aquela capaz de criar algo filosoficamente novo, é 
preciso, antes de qualquer coisa, fazer uma advertência: ao encarar 
a Filosofia como aquele pensamento que se pensa um pensado sobre 
determinadas condições, sendo estas os verdadeiros motivos para o 
pensamento, e, uma vez isso realizado, o próprio vocábulo Filosofia é retirado 
de cena e dissolvido no ar (tudo isso sob o pilar da inutilidade). 

Há certa indistinção atual entre modos de operabilidade 
teóricos envolvendo a filosofia, a ética, a técnica e, principalmente 
a política. É evidente que nenhuma delas estão diretamente 
relacionadas com as outras em um projeto comum de 
desenvolvimento e talvez a missão para esse novo século é o 
trabalho de separá-las com o máximo de rigor possível. A 
respeito da relação filosofia-política, Marly Soares expõe sua 
posição de não-relação entre ambas dizendo que  

 
o filósofo quis compreender o mundo para exercer sua 
profissão. Esse conhecimento, porém, levou-o a pensar 
uma ação razoável pela qual e na qual o mundo alcançará 
o sentido que não encontrou na busca de suas satisfações 
materiais. Essa ação exigirá a presença de outra figura que 
tem como tarefa criar as condições de efetivação desse 
sentido: o político. Qual seria, então, a relação do filósofo 
com o político em busca de uma ação sensata? De 
antemão podemos dizer que o filósofo jamais substituirá o 
político. Trata-se de dois cargos completamente distintos. 
Pelo fato de querer pensar a política, o filósofo está 
agindo com o político e além do político.7 

 
Alain Badiou, a respeito do que ele ousou chamar de 

desejo de filosofia, assinala quatro componentes desse desejo: a 
revolta, ou seja, a “recusa a ficar instalado e satisfeito”; a lógica – “o 

                                            
7 SOARES, Marly Carvalho. O filósofo e o político. São Paulo: Loyola, 1998, 
p. 200.  
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desejo de uma razão coerente”; o universal, a “recusa do que é 
particular e fechado”; e a aposta, o “gosto pelo encontro e pelo 
acaso, o engajamento e o risco”8. A partir daqui é possível medir 
a distância entre esses dois campos tão distintos. Acompanhando 
relativamente as considerações de Badiou, Jacques Rancière põe 
em cheque a existência da filosofia política. Ele questiona:: 

 
será que a filosofia política existe? Tal pergunta parece 
imprópria por duas razões. A primeira é que a reflexão 
sobre a comunidade e sua finalidade, sobra a lei e seu 
fundamento está presente na origem de nossa tradição 
filosófica e nunca deixou de inspirá-la. A segunda é que, 
de algum tempo para cá, a filosofia política vem 
afirmando com estardalhaço a sua volta e sua nova 
vitalidade.9 

 
E ainda conclui:  

 
a palavra “filosofia política” não designa nenhum gênero, 
nenhum território ou especificação da filosofia. não 
designa tampouco a reflexão da política sobre sua 
racionalidade imanente. E o nome de um encontro – e de 
um encontro polêmico – no qual se expõe o paradoxo da 
política: sua ausência de fundamento próprio.10 

 
Não muito diferente estão as críticas de Badiou a respeito: 

 
uma exigência fundamental do pensamento 
contemporâneo é a de acabar com a “filosofia política”. o 
que é a filosofia política? É o programa que, considerando 
a política – ou, melhor ainda, o político – como um dado 

                                            
8 BADIOU, Alain. Para uma nova teoria do sujeito: conferências 
brasileiras. tradução Emerson Xavier da Silva, Gilda Sodré. revisão técnica 
Ari Roitman, Paulo Becker. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994, p. 12. 

9 RANCIÈRE, Jacques. O desentendimento – política e filosofia. trad. 
Ângela Leite Lopes. São Paulo: Ed 34, 1996, (Coleção TRANS), p. 9. 

10 RANCIÈRE, Jacques. O desentendimento – política e filosofia. trad. 
Ângela Leite Lopes. São Paulo: Ed 34, 1996, (Coleção TRANS), p. 71. 
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objetivo, até mesmo invariável, da experiência universal, 
se propõe libertar dela o pensamento no registro da 
filosofia.11 

 
“Político” não é nem o nome de um pensamento (se 
concordarmos que todo o pensamento, na ordem da sua 
identificação filosófica, se liga de uma forma ou de outra 
ao tema da verdade) nem o nome de uma acção. Confesso 
ficar bastante espantado com esta dupla negação. Se a 
política não é um procedimento de verdade tocando ao 
ser do coletivo dado; e se ela não pe mesmo a construção 
e animação de um colectivo singular e novo, visando a 
gestão ou a transformação daquilo que é, o que pode ela 
ser? Quer dizer: que pode ela ser para a filosofia?12 

 
Trata-se de uma situação delicada que, em um primeiro 

momento, parece simples de se resolver. É preciso concordar que 
há uma distinção muito forte entre política e político ou entre filosofia 
e filosofia política. Enquanto a primeira opera pelo pensamento sob 
suas condições específicas, marcando seu compromisso com o 
próprio desejo de filosofia, a segunda se dobra sobre si, 
teorizando suas próprias práticas e se restringindo ao seu campo 
sem qualquer comunicabilidade com outros campos a não ser por 
meio de uma filtragem política.  

Esses argumentos fazem que declaremos uma posição 
contra a filosofia e, de certa maneira, contra a filosofia jurídica13. 

                                            
11 BADIOU, Alain. Compêndio de metapolítica. Trad. Filipe Duarte. 
Lisboa: Instituto Piaget, 1999. (Pensamento e filosofia 56 – Meditações 
filosóficas vol. III), p. 21.  

12 BADIOU, Alain. Compêndio de metapolítica. Trad. Filipe Duarte. 
Lisboa: Instituto Piaget, 1999. (Pensamento e filosofia 56 – Meditações 
filosóficas vol. III), p. 22-23. 

13 Muito embora Badiou não fale especificamente sobre a questão jurídica, 
consideramos que as mesmas apostas da exigência de acabar com a “filosofia 
política” podem ser, com seus devidos ajustes, para o jurídico. São cinco as 
principais objeções da proposta (destaco-as a seguir): i) Sobre a prática do 
político, “ela envolve pelo menos quatro multiplicidades: a infinidade das 
situações, a suprapotência do Estado; as rupturas factuais; as prescrições, 
enunciados e práticas militantes”; ii) Sobre a não-comunidade, “que uma 
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Não seria o Direito aquela ciência que tem por seu objeto o 
jurídico dissociando-se daquele desejo jurídico pela filosofia? Não 
seria o caso de atualizar o famoso brocardo onde está a sociedade, aí 
está o jurídico por onde está o jurídico, aí não está a filosofia? 

 Não se quer dizer de modo algum que o jurídico é 
insuficiente e não tem validade teórica em lugar algum ou que 
não é possível realizar nenhuma problemática com ele; o que está 
em jogo é que a compreensão do direito passa longe de seus 
fundamentos; ou, que os fundamentos mais altos do direito não 
podem ser somente examinados pela ótica do jurídico senão pela 
percepção filosófica, seus desejos e suas condições. 

Ainda, o jurídico olha somente para si, suas 
particularidades e sua relação consigo mesmo, deixando de lado 
alguns elementos fundamentais que servem para a criação de 
novos elementos dentro de um quadro mais amplo para o qual se 

                                                                                             
política não existe senão numa sequência, enquanto aquilo de que o 
acontecimento ‘é capaz’, como facto de verdade, se desdobra. (...) que o que 
conta nunca é a pluralidade das opiniões sob uma norma comum, mas a 
pluralidade das políticas, as quais não têm norma comum, pela razão de que os 
sujeitos que elas induzem são diferentes. (...) recusámos a expressão ‘o 
político’, que precisamente supõe uma faculdade específica, um senso comum. 
Não há senão política, irredutíveis umas às outras, e que não compõem 
nenhuma história homogénea”; iii) Sobre o consenso – “opomo-nos a toda a 
visão consensual da política. Um acontecimento nunca é partilhado, mesmo se 
a verdade que se infere dele é universal, porque o seu reconhecimento como 
acontecimento não faz senão um com a decisão política. uma política é uma 
fidelidade casual, militante e sempre parcialmente impartilhada, à singularidade 
factual, sob uma prescrição que não se autoriza a não ser a si própria. A 
universalidade da verdade política que dela resulta não é mesmo legível, como 
toda a verdade, senão retroactivamente, na forma de um saber”; iv) Sobre a 
ineutralidade, “o que é preciso sustentar é que toda a opinião é na realidade 
enquadrada por um modo da política, por uma política”; v) Sobre a política como 
uma das condições para a filosofia, “a essência da política não é pluralidade das 
questões. É a prescrição de uma possibilidade em ruptura com aquilo que 
existe. É certo, o exercício ou a experiência desta prescrição e dos enunciados 
que ela ordena – o todo sob a autoridade de um acontecimento eclipsado – 
passa por discussões. Mas não apenas. Mais importantes ainda são as 
declarações, as intervenções e as organizações”. BADIOU, Alain. Compêndio 
de metapolítica. Trad. Filipe Duarte. Lisboa: Instituto Piaget, 1999. 
(Pensamento e filosofia 56 – Meditações filosóficas vol. III), p. 34-47 
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propõe a filosofia. Tomemos como exemplo o conceito de 
Constituição: para a teoria constitucional ela está bem alocada, 
com seus aparelhos legitimadores e eficazes, ela serve para o 
jurídico resolver diversos problemas de organizações e estabelece, 
dentro dos seus limites, sua própria consistência. Mas, por outro 
lado, sua essência e suas formulações não cabem apenas no 
conjunto no qual ela está contida; para forçar esse conceito é 
preciso recorrer a uma Ideia na filosofia. 

Sendo assim, para concluir, este trabalho indica um 
primeiro esboço sobre o pensamento do Direito para a filosofia, 
sua estrita possibilidade em conjunto com outras condições que 
poderão representar um procedimento de verificação teórico. Na 
medida do possível, falaremos agora de Filosofia do Espírito 
Objetivo ou Espírito Objetivo da Filosofia aquelas operações que 
constituem a filosofia sob a condição do direito. 

Esse Espírito Objetivo bem delimitado deve ser 
colorido por seu matiz dialético-materialista (mais 
especificamente o debate com as obras marxianas e a tradição 
marxista). Como contribuição, contará também com alguns 
elementos tirados essencialmente da visão do jurídico para serem 
incorporados à discussão de nossa visão jurídica. É importante 
salientar a grande dificuldade e missão, talvez infrutífera quanto 
aos resultados, em uma civilização que produziu tão pouco em 
termos genéricos e interconectados, de que esse apanhado de 
exercícios seja um dia efetivado. 



2 

ARRÊTEZ-VOUS!... É PRECISO 

VOLTAR A HEGEL 

 
 

Minha aposta é que foi exatamente isso que aconteceu com a ruptura 
pós-hegeliana antifilosófica “oficial” (Schopenhauer-Kierkegaard-
Marx): embora se apresente como uma ruptura com o idealismo 
incorporado em seu clímax hegeliano, ela ignora uma dimensão 

crucial do pensamento de Hegel; em última instância, ela resulta em 
uma tentativa desesperada de levar adiante o pensamento, como se 

Hegel não existisse. Tudo o que resta dessa ausência de Hegel, 
portanto, é preenchido obviamente com a ridícula caricatura de Hegel 

como o “idealista absoluto”. Desse modo, a reafirmação do 
pensamento especulativo de Hegel não é o que talvez pareça ser – 

uma negação da ruptura pós-hegeliana –, mas a geração dessa 
mesma dimensão cuja negação sustenta a ruptura pós-hegeliana em 

si. 

Slavoj Žižek, Menos que Nada 
 
 
Diante das mais variadas distorções causadas por leituras 

não tão articuladas de Hegel, fica-se sempre com a impressão de 
que “já foi dito tudo sobre Hegel, isto é, que as afirmações mais 
extremas e opostas foram atribuídas, ao longo do tempo, ao 
pensamento hegeliano” trazendo à tona a “disputa entre o que ele 
disse e aquilo que dizem que Hegel disse e/ou do que poderia ou 
deveria ter dito”1. É urgente enfrentar esse desafio e bradar: é 
preciso voltar a Hegel! 

Obviamente não se faz isso sozinho: muitos autores 
põem em destaque a importância de Hegel durante todo o tempo 
desde o surgimento de suas primeiras obras. Acompanharemos 

                                            
1 PERTILLE, José P.; KONZEN, Paulo Roberto. As diversas 
interpretações sobre a Filosofia do Direito de G. W. F. Hegel. Ágora 
Filosófica (UNICAP. Impresso), v.1, p. 51-80, 2011, p. 53. 
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aqui o modelo sugerido por Slavoj Žižek de um trecho seu 
intitulado Qual leitura de Hegel é importante defender hoje? (2014): 

 
não deveríamos dizer, que o verdadeiro “osso” do discurso 
filosófico dos últimos dois séculos é o próprio Hegel? Não seria o 
pensamento de Hegel o ponto traumático que resistiu 
entre a tradição pós-hegeliana, onde essa resistência toma 
forma de todas negações possíveis, desde uma total 
foraclusão psicótica (Deleuze) até uma superação 
imanente (Marx)? Para ver isso, no entanto, não devemos 
tentar simplesmente retornar a Hegel “na maneira como 
ele era”, mas ler Hegel através de Freud (como 
reconceitualizado por Lacan). (tradução nossa)2 

 
A necessidade de voltar a Hegel sob um novo ponto de 

vista se faz necessária uma vez que é preciso resguardar e 
ultrapassar seu pensamento com a finalidade de se criar algo 
novo. Além disso, como a epígrafe desse primeiro capítulo 
enfatiza, ainda não se conseguiu realmente fazer esse luto (essa 
ultrapassagem) com as devidas apropriações. Caíram no 
esquecimento singelas contribuições hegelianas importantíssimas 
como Pertille e Konzen apontaram: 

 
foram sendo como que esquecidas algumas propriedades 
características da sua filosofia, tal como a de que Hegel 
não promove uma atividade filosófica qualquer, mas sim a 
especulativa, isto é, a “ciência especulativa” (spekulative 
Wissenschaft), buscando o “saber especulativo” 
(spekulative Wissen) ou o “conhecimento especulativo” 
(spekulative Erkenntnisweise), que se distingue de um 

                                            
2 No original: “Might we not say, that the true “bone” of the philosophical discourse of 
the last two centuries is Hegel himself? Is not Hegel’s thought the traumatic point 
which is resisted by the entire post-Hegelian tradition, where this resistance 
takes the form of all possible negations, from outright psychotic foreclosure 
(Deleuze) to immanent overcoming (Marx)? In order to see this, however, we 
should not try simply to return to Hegel “the way he was”, but to read Hegel 
through Freud (as reconceptualized byLacan). ŽIŽEK, Slavoj. Absolute 
recoil: towards a new foundation of dialectical materialism. New York; 
London: Verso, 2014, p. 182. 
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“outro modo de conhecimento” (anderer 
Erkenntnisweise), pois é orientada ainda por uma “lógica 
especulativa” (spekulative Logik), aspecto fundamental e 
determinante para a devida interpretação da filosofia 
hegeliana.3 

 
Dado esse campo de investigação alinhado com a 

proposta do primeiro capítulo, temos então nessa primeira parte 
uma segmentação em três grandes etapas. A primeira delas gira 
em torno do desentendimento e das mais variadas críticas sobre a 
obra hegeliana, que vão desde a denúncia envolvendo a vida 
pessoal do filósofo até a crítica rigorosa interna de suas 
categorias, como um jogo de batalha naval em que as 
coordenadas podem ser miradas e, se efetivamente houver algo 
ali, acertar-se-á em um objeto sólido de proporção e tamanho 
determinados. Essa marcação de distância é fundamental para 
perceber não só as mais variadas escolas que discutem o 
“problema Hegel” do ponto de vista da história da filosofia 
ocidental mas também por à prova o próprio sistema hegeliano. 
Žižek discorre sobre essas distâncias analisando a própria história 
da filosofia, resultado do impacto hegeliano nos últimos dois 
séculos, em dez modos de pensá-la: a “filosofia da vida” 
(Lebensphilosophie), o existencialismo, o materialismo, o historicismo, o 
empirismo ou a filosofia analítica, o marxismo, o liberalismo 
tradicional, o moralismo religioso, o desconstrucionismo, e o pensamento 
deleuzeano4. 

                                            
3 PERTILLE, José P.; KONZEN, Paulo Roberto. As diversas 
interpretações sobre a Filosofia do Direito de G. W. F. Hegel. Ágora 
Filosófica (UNICAP. Impresso), v.1, p. 51-80, 2011, p. 52. 

4 Destaco o trecho: “O que nos traz a Hegel, a última bête noire dos dois últimos 
séculos da filosofia: i) Proponentes da ‘filosofia da vida’ (Lebensphilosophie) 
defendem que a vida do processo dialético hegeliano não é vida atual orgânica, 
mas um reino artificial sombrio de ginástica intelectual arbitrária: quando 
Hegel diz que uma noção passa a ser seu oposto, teria tido que o vivente, o ser 
pensante passa de um pensamento para outro; ii) Existencialistas de Kierkegaard 
em diante deploram a subordinação de Hegel ao individual, existência singular 
da universalidade de uma noção: nessa vida, indivíduos únicos e concretos são 
reduzidos a mera parafernália dispensável do movimento da Noção abstrata; 
iii) Materialistas previsivelmente rejeitam a ideia de Hegel que a natureza 
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material externa é apenas um momento de seu auto-desenvolvimento do 
Espírito: numa inexplicável maneira que a Ideia coloca a natureza como sua 
livre auto-externalização; iv) Historicistas rejeitam a teleologia metafísica de 
Hegel: em vez de se abrir para a pluralidade e contingência do processo 
histórico, Hegel reduz a historia atual para a face externa do progresso 
nocional – para ele, uma única Razão regula na história; v) Filósofos analíticos e 
empiristas tiram sarro de Hegel como o exemplar hiperbólico da loucura 
especulativa, brincando com jogos conceituais que não podem ser 
experimentalmente testados: Hegel anda no seu próprio loop; vi) Marxistas 
advogam a inversão (in)famosa do processo dialético hegeliano – onde está a 
sua cabeça, é preciso coloca nos pés: ideias e noções são apenas a 
superestrutura ideológica do processo material de produção que 
sobredetermina toda a vida social; vii) Para os liberais tradicionais, a 
‘divinização’ do Estado de Hegel como a ‘existência material de Deus’ faz dele 
(junto com Platão) um dos principais precursores da ‘sociedade fechada’ – há 
uma linha sutil entre a totalidade hegeliana e o totalitarismo político; viii) Para 
alguns moralistas religiosos, a ‘coincidência dos opostos’ hegeliana bem como seu 
historicismo leva a uma visão de niilismo da sociedade e da história na qual 
não há transcendentes valores morais estáveis e na qual um assassinato é 
igualmente percebido pela vítima; ix) Para (a maioria) dos desconstrutivistas, a 
‘superação’ hegeliana (Aufhebung) é o modelo de como a metafísica, enquanto 
conhecendo a diferença, dispersa, e alteridade, ainda subsume-a no Uno da 
auto-mediação da Ideia – é contra Aufhebung que os desconstrutivistas apontam 
como um excesso irredutível ou resto que nunca pode ser reintegrado no Uno; 
x) Para o pensamento deleuzeano de diferença produtiva, Hegel não pode pensar 
a diferença além dos moldes da negatividade – e negatividade é o operador de 
subsumir a diferença sob o Uno: a formula deleuzeana é então que Hegel 
deveria não só ser criticado mas simplesmente esquecido. (tradução nossa). No 
Original: “Which brings us to Hegel, the ultimate bête noire of the last two 
centuries of philosophy: i) Proponents of the ‘philosophy of life’ (Lebensphilosophie) 
claim that the life of the Hegelian dialectical process is not actual organic life, 
but an artificial shadowy realm of arbitrary intellectual gymnastics; when Hegel 
says that a notion passes into its opposite, he should have said that a living, 
thinking being passes from one thought to another; ii) Existencialists from 
Kierkegaard onwards deplore Hegel’s subordination of the individual, singular 
existence to the universality of a notion: in this way, concrete and unique 
individuals are reduced to mere dispensable paraphernalia of the movement of 
the abstract Notion; iii) Materialists predictably reject Hegel’s idea that external 
material nature is just a moment in the self-deployment of Spirit: in an 
unexplained way the Idea posits nature as its free self-externalization; iv) 
Historicists reject Hegel’s metaphysics teleology: instead of opening up to the 
plurality and contingency of the historical process, Hegel reduces actual history 
to the external face of notional progress – for him, a single and all-
encompassing Reason rules in history; v) Analytic philosophers and empiricists 
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A segunda parte seria a apresentação das obras 
hegelianas – a Fenomenologia do Espírito, a Ciência da Lógica e a 
Enciclopédia das Ciências Filosóficas – e de suas possíveis 
contribuições para o Espírito Objetivo. É na Fenomenologia do Espírito 
que será discutida a questão da historicidade e a defesa de uma 
proposta “estórica” do pensamento (não só como modo de 
leitura das outras obras hegelianas mas também como uso 
corrente para outros textos) passando pelas figuras do espírito 
(Certeza Sensível, Percepção, Entendimento, Consciência-de-si, Razão, 
Espírito e Espírito Absoluto) e da dialética e seus elementos. É na 
Ciência da Lógica que a teoria ontológica de Hegel se apresenta, a 
proposta de uma teoria que seja um pensamento e que supere a 
dicotomia posta de sujeito e objeto como os únicos polos 
operadores. As antigas preocupações metafísicas Alma-Deus-
Mundo perdem agora suas auras transcendentais em prol de uma 
versão concreto-materialista autofundada. E é na Enciclopédia das 
Ciências Filosóficas que é possível visualizar seus sistema e sua 

                                                                                             
make fun of Hegel as the hyperbolic exemplar of speculative madness, playing 
conceptual games which can in no way be experimentally tested: Hegel moves 
in a self-relating loop; vi) Marxists advocate the (in)famous inversion of the 
Hegelian dialectical process – standing on its head, it must be set back on its 
feet: ideas and notions are just the ideological superstructure of the material 
process of production which overdetermines all social life; vii) For traditional 
liberals, Hegel’s ‘divinization’ of the State as the ‘material existence of God’ 
makes him (together with Plato) one of the main forerunners of the ‘closed 
society’ – there is a straight line from Hegelian totality to political 
totalitarianism; viii) For some religious moralists, the Hegelian ‘coincidences of 
opposites’ as well as his historicism lead to a nihilistic vision of society and 
history in which there are no transcendent of stable moral values and in which 
a murderer is perceived as equal to his victim; ix) For (most of) the 
deconstructionists, the Hegelian ‘sublation’ (Aufhebung) is the very model of how 
metaphysics, while acknowledging difference, dispersal, and otherness, again 
subsumes it into the One of the self-mediating Idea – it is against Aufhebung 
that deconstructionists assert an irreducible excess or remainder which can 
never be reintegrated into the One; x) For the Deleuzian thought of productive 
difference, Hegel cannot think difference outside the frame of negativity – and 
negativity is the very operator of subsuming difference under the One: the 
Deleuzian formula is thus that Hegel should not even ne criticized but simply 
forgotten.” ŽIŽEK, Slavoj. Absolute recoil: towards a new foundation of 
dialectical materialism. New York; London: Verso, 2014, p 181-182. 
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lógica: partindo da lógica (metafísica), seguindo de um tratado 
sobre a filosofia da natureza para chegar na filosofia do espírito 
(onde se encontra o Espírito Objetivo). 

Já na terceira parte, será levada em conta a obra Princípios 
da Filosofia do Direito (1820-21)5, na qual Hegel tenta determinar o 
que seria o Espírito Objetivo (o conjunto do Direito Abstrato, da 
Moralidade e da Eticidade mais suas pressuposições relacionais). 
Determinações que levam em consideração tópicos como: uma 
breve introdução à teoria da vontade, sua relação com a liberdade 
autêntica e seu caminho para a vontade verdadeiramente livre; 
uma aparição ainda rudimentar da efetivação dessa vontade no 
âmbito das fundações abstratas do direito quanto à sua forma 
(Direito Abstrato), com os temas da pessoa jurídica, bens e 
relações jurídicas (contratos); com o surgimento da séria pessoa-
coisa-relação, é possível ainda se falar em responsabilidade e em 
uma espécie de organização interna (que é denominado pelo 
autor de Moralidade) e a imposição de certas normatividades 
regulativas do direito abstrato e da sociedade moderna como um 
todo do ponto de vista subjetivo, isto é, da relação do sujeito 
consigo; por fim, a exteriorização dessa moralidade no campo 
social resulta na consolidação ética de instituições sociais subjetivas 
(a família), objetivas (a sociedade civil) e subjetivo-objetivas ou éticas (o 
Estado). 

 
 
 
 

2.1. O DESENTENDIMENTO: LEITURAS CRUZADAS 

                                            
5 Para fins de comparação, utilizaremos duas versões brasileiras da Filosofia do 
Direito de Hegel: uma é de Orlando Vitorino (versão mais antiga) que tem 
como contribuição alguns tópicos escolhidos pelo tradutor contidos no 
sumário que facilitam a proposta de Hegel; e outra é a tradução feita em 
conjunto pela Sociedade Hegel Brasileira – SHB com termos mais cuidadosos. 
HEGEL, Georg Wilheim Friedrich. Princípios da filosofia do direito. trad. 
Orlando Vitorino. São Paulo: Martins Fontes, 1997. (Clássicos); HEGEL, 
Georg Wilheim Friedrich. Linhas fundamentais da filosofia do direito, ou, 
Direito natural e ciência do estado em compêndio. trad. Paulo Meneses ... 
[et al.]. São Leopoldo, RS: Ed. UNISINOS, 2010. (Ideias. Clássicos). 
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Gravou-se e circulou, inspirado pela esquerda hegeliana e retocado 

por Marx e Engels, o retrato de um Hegel conservador, idólatra do 
Estado prussiano, que renegar todas as tendências liberais. E a 

mediocridade militante do marxismo, tambou battant, propagou nos 
compêndios, ao rés de um proselitismo fácil, montado em citações 

decepadas do contexto hegeliano, a figura filosófica de Hegel 
personificando a encarnação suprema da Ideia. A imagem, 

entretanto, vai-se desfazendo em face da crítica, que passou a dispor 
de documentos inéditos e mesmo dos trabalhos já publicados, mas 

esquecidos, relegados no rol de ensaios temporãos. Lentamente, o seu 
pensamento [...] A propósito do tema religioso da “reconciliação” 

entre o homem e a natureza, Hegel jamais teve a atitude 
contemplativa, mas a atitude ativa, defendendo a inteligência que 

digere o real, o “dado” natural, transfundindo-o  no racional. 
Djacir Menezes, Motivos Alemães 

 
 

Dentre os vários filósofos da história da filosofia, Hegel 
está em uma posição de destaque. Somada a não-travessia (luto 
ainda não feito) do pensamento hegeliano a esse ponto inicial, só 
se pode dizer que há nesse lugar uma divergência linguística, uma 
assunção de posturas diversas e um desentendimento. Com 
desentendimento queremos dizer “um tipo determinado de situação 
de palavra: aquela em que um dos interlocutores ao mesmo 
tempo entende e não entende o que diz o outro. O 
desentendimento não é o conflito entre aquele que diz branco e 
aquele que diz preto.” É um ponto paradoxal na transmissão de 
um saber (que se quer sabido ou não, que está em disputa), ou 
seja, “é o conflito entre aquele que diz branco e aquele que diz 
branco mas não entende a mesma coisa, ou não entende de modo 
nenhum que o outro diz a mesma coisa com o nome de 
brancura”6. 

Seguindo a linha de raciocínio de Jacques Rancière, esse 
ponto possui três características negativas principais: ele não é de 
modo algum um desconhecimento, não é um mal-entendido (em 

                                            
6 RANCIÈRE, Jacques. O desentendimento – política e filosofia. trad. de 
Ângela Leite Lopes. São Paulo: Ed 34, 1996, (Coleção TRANS), p. 11. 
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sentido estrito) e também não está ligado às diversas formas 
discursivas e suas apresentações, ou seja, diz respeito menos à 
organização que ao argumentável7. 

Há ainda outro tipo de desentendimento no campo da 
linguagem. De caráter mais técnico e pragmático, os “desvios” da 
linguagem se aglutinam aos discursos filosóficos acirrando ainda 
mais o mal-entendimento. Criticando a situação atual da 
construção ideológica dos discursos de nosso tempo, Vladimir 
Safatle elenca uma série de possíveis confusões como parâmetro 
para se entender a questão da ideologia e da resistência a certos 
pensamentos: 

 
(...) chamamos de erro distorções da linguagem em sua 
função descritiva. Descrever de maneira distorcida uma 
referência implica normalmente problemas de recognição 
ou confusão entre sentido literal e indireto de uma 
proposição. (...) chamamos de ilusões a distorção que 
consiste em estender a potencialidade descritiva da 
linguagem para campos nos quais não posso determinar 
objetos da experiência, como é o caso das ilusões 
transcendentais kantianas. Chamamos de insinceridade 
distorções da linguagem em sua relação com a 
intencionalidade. Pois aqui a linguagem aparece como 
máscara para a expressão da intencionalidade do falante, 

                                            
7 Destaco os trechos: “O desentendimento não é de modo nenhum o 
desconhecimento. O conceito de desentendimento pressupõe que um ou 
outro dos interlocutores ou os dois – pelo efeito de uma simples ignorância, de 
uma dissimulação concertada ou de uma ilusão constitutiva – não sabem o que 
um diz ou o que diz o outro. (...) Não é tampouco o mal-entendido produzido 
pela imprecisão das palavras. (...) O desentendimento não diz respeito à 
questão da heterogeneidade dos regimes de frases e da presença ou ausência de 
uma regra para julgar gêneros de discursos heterogêneos. Diz respeito menos à 
argumentação que ao argumentável, à presença ou ausência de um objeto 
comum entre um X e um Y. Diz respeito à apresentação sensível desse 
comum, à própria qualidade dos interlocutores em apresenta-lo. A situação 
extrema de desentendimento é aquela em que X não vê o objeto comum que Y 
lhe apresenta porque não entende que os sons emitidos por Y compõem 
palavras e agenciamentos de palavras semelhantes aos seus”. RANCIÈRE, 
Jacques. O desentendimento – política e filosofia. trad. de Ângela Leite 
Lopes. São Paulo: Ed 34, 1996, (Coleção TRANS), p. 12-13. 



40 | PARA UMA FILOSOFIA DO ESPÍRITO OBJETIVO MATERIALISTA 

 

como, por exemplo, nos casos de hipocrisia e má-fé. 
Chamamos ainda de mal-entendido situações nas quais a 
distorção entre intencionalidade e expressão é fruto da 
inabilidade do falando ou do ouvinte.8 

 
Tem-se, portanto, o desentendimento, o erro, as ilusões, a 

insinceridade (tanto a hipocrisia quanto a má-fé) e o mal-entendido como 
arestas pelas quais passam os circuitos que confundem uma 
abordagem mínima no entendimento e na transmissão de um 
pensamento filosófico. Todas essas incidências recaem sobre um 
único nome: Hegel. 

Mas, é possível visualizar essa cena envolvendo Hegel e 
tantos outros autores? A resposta pode ser confirmada por todas 
essas categorias-parâmetro acima descritas. No caso de nossa 
problemática, é inegável a presença de certa espécie de ciúme 
injustificado9, ou melhor, tanto de um ciúme patológico (sem 
identificação doentia ou insana, mas apenas como ponto 
sintomático) quanto de “discursos do outro”. 

Contribuindo ainda na questão do ciúme, em um 
momento que a psicanálise estava se consolidando cada vez mais, 
Sigmund Freud, no início de sua segunda tópica, destaca: 

                                            
8 SAFATLE, Vladimir. Cinismo e falência da crítica. São Paulo: Boitempo, 
2008, (Estado de Sítio), p. 24-25. 

9 Contamos aqui com uma contribuição žižekiana (tratada numa série de seus 
escritos) a respeito da patologia do “ciúme” em referência ao psicanalista 
francês Jacques Lacan acerca da relação “marido ciumento/esposa” ou “judeu 
cruel/ideologia nazista” para se pensar (sem o exagero moral de relacionar o 
nazismo antissemita ou a violência doméstica do casal) se isso não seria o 
quadro no qual os críticos de todo o gênero de Hegel trazem ao debate: “Uma 
das afirmações ultrajantes de Jacques Lacan é: ainda que se descubra que é 
verdade o que o marido ciumento diz sobre sua esposa (que ela dorme com 
outros homens), seu ciúme continua sendo patológico. Seguindo essa mesma 
linha, poderíamos dizer que, ainda que a maioria das afirmações dos nazistas 
sobre os judeus seja verdade (eles exploram os alemães, seduzem as alemãs...) – 
o que, obviamente, não é o caso –, seu antissemitismo continua sendo (e era) 
patológico, posto que representa a verdadeira razão pela qual os nazistas 
precisavam do antissemitismo para sustentar sua posição ideológica”. ŽIŽEK, 
Slavoj. O ano em que sonhamos perigosamente. trad. Rogério Bettoni. 
1.ed. São Paulo: Boitempo, 2012, p. 25. 
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O ciúme é um daqueles estados emocionais, como o luto, 
que podem ser descritos como normais. Se alguém parece 
não possuí-lo, justifica-se a inferência de que ele 
experimentou severa repressão e, consequentemente, 
desempenha um papel ainda maior em sua vida mental 
inconsciente. Os exemplos de ciúme anormalmente 
intenso encontrados no trabalho analítico revelam-se 
como constituídos de três camadas. As três camadas ou 
graus do ciúme podem ser descritas como ciúme (1) 
competitivo ou normal, (2) projetado, e (3) delirante. (grifo 
nosso)10 

 
Longe de tratá-lo pelo prisma meramente subjetivista 

(“um daqueles estados emocionais” que afetam o indivíduo), essa 
questão se mostra como uma indicação de um problema que 
atravessa os séculos, um índice que ronda quando a história da 
filosofia apresenta Hegel. 

Vejamos o que Eric Weil, um dos hegelólogos mais 
respeitados do século XX, em uma de suas conferências reunidas 
na obra Hegel e o Estado (1950) nos diz sobre a situação das 
interpretações da filosofia do direito – e suas distorções de 
leituras comumente defendidas por muitos – hegeliana: 

 
Todos conhecem os “horrores” de que está repleta a 
Filosofia do Direito. Enumeremos alguns: o Estado, diz-se 
ali, é o divino na Terra, a sociedade é subordinada ao 
Estado, a vida moral tem uma dignidade menor que a vida 
politica, a forma perfeita de constituição é a monarquia, o 
povo deve obediência ao governo, a nacionalidade é um 
conceito sem importância, a lealdade para com o Estado é 
o dever supremo do homem que deve ser cidadão, a eleição 
popular é um mau sistema; e passamos por isso para 
chegar à mais atroz, à célebre frase do Prefácio, essa 
blasfêmia que, há jamais de um século, faz tremer todos 
os bem pensantes de todos os partidos: “O que é racional 

                                            
10 FREUD, Sigmund. Além do princípio do prazer. Rio de Janeiro: Imago, 
1996, (Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de 
Sigmund Freud, vol. 18) p. 271. 
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é real, e o que é real é racional”. É uma afronta ao bom-
senso, o insulto supremo que não se perdoa, é um ultraje 
tão chocante que a maior parte dos críticos – é ao menos a 
impressão que se tem de seus escritos – não conseguiu ir 
mais longe, não digo na leitura, mas na compreensão do 
livro.11 

 
No famoso livro organizado por Jon Stewart – Hegel 

Myths and Legends – com a contribuição de muitos autores, surgem 
alguns mitos e lendas que tentam ser constantemente destituídos 
(vale a pena elencar os seis principais): a) o mito envolvendo a 
frase tão revisitada do prefácio do Princípios da Filosofia do Direito 
sobre “o real e o racional” (um longo debate que vai desde a 
tradução de wirklichkeit por realidade – sendo que o que mais se 
enquadraria seria efetividade – até a extensão da palavra “racional” 
para o filósofo; b) o mito de Hegel como consolidador, precursor 
e legitimador dos regimes totalitários do nazismo e fascismo no 
século XX; c) o mito de que Hegel glorificava a guerra como o 
momento em que os Estados-nacionais poderiam mostrar suas 
forças; d) o mito sobre o fim da história muito debatido logo 
após a queda do muro de Berlim de 1989 com o lançamento da 
obra de Francis Fukuyama (1992) – O fim da história e o último 
homem; e) o mito da renegação das leis das contradições não 
levando em consideração a materialidade do mundo, fazendo que 
o pensamento hegeliano apenas e tão somente estivesse preso às 
amarras idealistas; e, f) outra miscelânea de mitos12. 

Para montar um quadro exemplificativo e classificatório 
das mais variadas críticas à obra hegeliana, é preciso recorrer a, 
pelo menos, quatro formas de posturas investigativas. Eduardo 

                                            
11 WEIL, Eric. Hegel e o Estado: cinco conferências seguidas de Marx e 
a filosofia do direito. trad. Carlos Nougué. São Paulo: É Realizações, 2011, 
(Coleção Filosofia Atual), p. 29. 

12 STEWART, Jon. (org.) The Hegel myths and legends. edited by Jon 
Stewart. Evanston: Northwestern University Press, 1996, (Northwestern 
University studies in phenomenology and existencial philosophy), p. 3-4. 
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Luft as classifica como crítica externa forte, crítica externa fraca, crítica 
interna forte e crítica interna fraca13. 

A crítica externa forte é aquele conjunto de arguições que 
rejeita a teoria denunciada simplesmente pelo fato de ela não se 
enquadrar nos moldes analisados pelo enunciador. Segundo Luft, 
trata-se de uma pseudocrítica por não levar em conta a rigidez 
teórica que a própria amarração proporia. 

A crítica externa fraca é o conjunto de juízos feitos a uma 
teoria com certo rigor teórico-metodológico, porém sem recorrer 
aos próprios instrumentos que tal teoria poderia oferecer. 
Recorre-se aqui a suposições alheias à teoria julgada. 

A crítica interna forte é realizada após uma análise 
esmiuçada de uma teoria, tendo como resultado basicamente duas 
posições: a primeira é a concordância, com pouca ou nenhuma 
alteração, e a segunda é a eliminação de certos paradoxos internos 
levando à refutação fundamentada daquela teoria.  

                                            
13 Destaco o trecho: “Podemos precisar ainda mais essa definição 
desmembrando ambos os tipos de crítica em dois subconjuntos: crítica 
externa/interna forte ou fraca. Quando simplesmente rejeitamos o 
pensamento do adversário sem a tematização seria de seus pressupostos 
básicos, estamos realizando uma crítica externa no sentido forte do termo (a). 
Podemos, contudo, partir da consideração séria das premissas básicas aceitas 
pelo oponente, mas julgando-as à luz de instâncias a elas externas, por 
exemplo, à luz de uma teoria assentada em pressupostos diversos. Nesse caso, 
elaborando uma crítica externa no sentido fraco do termo (b). Pelo contrário, a 
avaliação pode ser realizada sem apelo a elementos externos ao pensamento do 
adversário, desde que se discurso se movimente dentro do âmbito da 
argumentação lógica e suas regras básicas. Essa crítica, quando resulta na 
recusa da teoria do oponente por inconsistência lógica, ou, mais precisamente, 
por detecção de contradição interna, é denominada de agora em diante crítica 
interna no sentido forte do termo, ou simplesmente refutação (c). Há ainda 
outra alternativa. Após o exame detalhado da teoria A aceita pelo adversário, 
constatarmos que seus pressupostos mais básicos podem ser derivados de uma 
outra teoria B, da qual ela pode ser derivada. Ou seja, os axiomas ou princípios 
da teoria A são reduzidos a teoremas da teoria B. Esse tipo de avaliação, cujo 
resultado não é a rejeição mas a aceitação da teoria do oponente, pode ser 
denominado crítica interna no sentido fraco do termo (d). Esse é, segundo 
Hegel, o único tipo aceitável de crítica a sistemas filosóficos.” LUFT, Eduardo. 
As sementes da dúvida. São Paulo: Mandarim, 2001, p. 21-22. 
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A crítica interna fraca defende a derivação da teoria 
investigada, seja porque esta é insuficiente ou não-total, seja 
porque esta é ou foi suplantada por outro modo de produzir um 
conhecimento muito mais efetivo e que condiz com as 
representações concretas produtivas do objeto. 

De uma maneira ou de outra, todas essas formas de 
críticas se mesclam durante uma obra ou um juízo quaisquer. É 
possível observá-las no modo como vários autores comentam e 
utilizam outros conjuntos teóricos. No caso de Hegel, tentaremos 
abordar a existência dessas quatro críticas na literatura sobre a 
obra do pensador. 

Como crítica externa forte, tem-se várias proposições a 
respeito de categorias que nem mesmo Hegel tinha em seu 
tempo, ficando comprometida toda essa crítica. 

 Karl Popper já denunciava Hegel dizendo, por 
exemplo, que sua dialética foi precursora e, em certa medida, 
fundamentadora dos regimes totalitários nazistas: 

 
O Estado é a Lei, a lei moral assim como a lei jurídica. 
Assim, não pode ser submetido a qualquer outro padrão, e 
especialmente não é medida da moralidade civil. Suas 
responsabilidades históricas são mais profundas. Seu 
único juiz é a História do Mundo. O único padrão 
possível de julgamento, para um Estado, é o sucesso histórico 
mundial de suas ações. A este sucesso, o poder e expansão 
do estado, deve superpor-se a todas as outras 
considerações da vida privada dos cidadãos; o direito é o 
que serve ao poder do estado. Esta é a teoria de Platão; é a 
teoria do totalitarismo moderno; e é a teoria de Hegel: é a 
moralidade platônico-prussiana.14 

                                            
14 POPPER, Karl Raimund. A sociedade aberta e seus inimigos. trad. 
Milton Amado. Belo Horizonte, Ed. Itatiaia; São Paulo, Ed. da Universidade 
de São Paulo, 1987. 2t. (Biblioteca de Cultura Humanista, 2-3), p. 73. Destaco 
ainda dois trechos: “A fama de Hegel foi elaborada por aqueles que preferem a 
rápida iniciação nos mais profundos segredos deste mundo às laboriosas 
exigências técnicas de uma ciência que, afinal de contas, só os pode 
decepcionar por sua falta de poder para desvendar todos os mistérios. Com 
efeito, não tardaram em descobrir que nada se podia aplicar com tanta 
facilidade a qualquer problema de qualquer natureza e, ao mesmo tempo, com 
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Na mesma linha de pensamento está Gonzalo Higuera 

ao comparar Hegel com Hitler, Goebbels e Mussolini: 
 

em todos eles, os indivíduos só existem para o Estado. O 
império prussiano e a nascente Alemanha: os indivíduos 
existem para o Estado; o Estado é superior aos 
indivíduos; o Estado, a Sociedade, a Nação, a Ração ou o 
Povo – tudo com maiúsculas – ostentam a preferência e 
relegam a pessoa para um segundo ou terceiro plano (A. 
Muller, Bismarck, Hegel, Goebbels, Hitler, Mussolini...)15. 

  
A distinção entre a dialética de Marx e de Hegel, feita 

por um marxista de grande influência como Michael Löwy (que, 
ao apresentar esses dois modos dialéticos, claramente exalta a 
dialética marxiana como revolucionária, e a hegeliana como 
conservadora e legitimadora do status quo), não passa, no final 
das contas, de um juízo que não leva em consideração aspectos 
das obras de ambos os autores: 

 
A diferença entre Marx e Hegel tem que ser vista também 
em outro nível, não só o do materialismo: a dialética de 

                                                                                             
tão impressionante, ainda que só aparente, dificuldade, e com tal rapidez, 
segurança e êxito, nada podia ser usado de modo mais barato e com menor 
adestramento e conhecimento científicos e nada daria tão espetacular aspecto 
científico do que a dialética de Hegel, o misterioso método que substituiu ‘a 
estéril lógica formal’.”; “Tentei mostrar a identidade do historicismo hegeliano 
com a filosofia do totalitarismo moderno. Esta identidade raras vezes é 
bastante claramente compreendida. O historicismo hegeliano tornou-se a 
linguagem de vastos círculos de intelectuais, mesmo de cândidos ‘anti-fascistas’ 
e ‘esquerdistas’. Faz tal parte de sua atmosfera intelectual que, para muitos, 
nem mais chega a ser notada, nem sua espantosa desonestidade se torna mais 
digna de atenção do que o ar que respiram. Contudo, certos filósofos raciais 
são plenamente conscientes do que devem a Hegel.” POPPER, Karl Raimund. 
A sociedade aberta e seus inimigos. trad. Milton Amado. Belo Horizonte, 
Ed. Itatiaia; São Paulo, Ed. da Universidade de São Paulo, 1987. 2t. (Biblioteca 
de Cultura Humanista, 2-3), p. 34; 86-87. 

15 HIGUERA, Gonzalo. “Ética fiscal”. In: Ética teológica: conceitos 
fundamentais. Marciano Vidal (Org.). trad. de Jaime A. Clasen e Ephraim F. 
Alves. Petrópolis: Vozes, 1999, p. 703.  
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Hegel é um método de reconciliação com a realidade. Para 
Hegel, o papel da filosofia dialética é o de explicar, 
descrever, legitimar a realidade existente como racional. É 
aí que se dá o divisor de águas fundamental entre a 
dialética de Marx e a de Hegel. É a dimensão 
revolucionária da dialética marxiana contra a posição de 
caráter conservador e legitimador do status quo da 
dialética hegeliana. (...) Não se trata do idealismo de Hegel, 
que era conservador, ou conformista.16 

 
Outro pensador marxista, Perry Anderson, sinaliza que 

boa parte da recepção hegeliana para este campo se deu pelos 
seminários de Kojève e por sua leitura “marxianizada” dos 
escritos hegelianos. Sem dúvida alguma, inúmeros filósofos 
adotaram tal postura como sendo a única chave de leitura 
possível: 

 
As conferências de Kojève causaram uma profunda 
impressão em seus ouvintes, provavelmente com um 
efeito mais heterogêneo e influente do que quaisquer 
outras na França neste século. Mas qual era a relação entre 
a sua vida e a de Hegel? Kojève baseou sua leitura de 
Hegel quase exclusivamente na Fenomenologia do espírito. 
Nem os primeiros textos teológicos, que tinham causado 
grande agitação intelectual na época de Dilthey, nem os 
escritos de Iena que haviam fascinado Koyré, e ainda 
menos a Filosofia do direito ou as Conferências sobre filosofia da 
história, que tinham dominado a discussão ao tempo de 
Marx, figuram na exposição de Kojève.17 

 
Carla Lonzi não mede esforços para transformar o 

hegelianismo (quando vai tratar da dialética senhorio-escravidão 
presente na Fenomenologia do Espírito) em uma espécie de 
machismo escancarado: 

                                            
16 LÖWY, Michael. Ideologias e ciência social: elementos para uma 
análise marxista. São Paulo: Cortez, 2000, p. 17-18;21. 

17 ANDERSON, Perry. O fim da história: de Hegel a Fukuyama. trad. 
Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1992, p. 58-59. 
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A relação hegeliana senhorio-escravidão é uma relação 
interna do mundo humano masculino, e é ela a que se 
refere a dialética, em termos deduzidos exatamente das 
premissas da tomada de poder. Mas a discórdia mulher-
homem não é um dilema: para ela não é previsto nenhuma 
solução, posto que a cultura patriarcal não a considerou 
um problema humano, mas um dado natural. É algo que 
vem da hierarquia entre os sexos, aos que atribuem como 
essência o que é resultado de sua oposição: a definição de 
superior e inferior esconde a origem de um vencedor e um 
vencido. (tradução nossa)18 

 
Na lista dos autores que vêm Hegel a partir de uma 

crítica externa fraca, estão alguns que não simpatizam com o 
autor por tomarem uma posição de subversão da tradição 

                                            
18 No original: “La relación hegeliana amo-esclavo es una relación interna del 
mundo humano masculino, y es a ella a la que se refiere la dialéctica, en 
términos deducidos exatamente de las premisas de la toma del poder. Pero la 
discórdia mujer-hombre no es un dilema: para ella no se ha previsto ninguna 
solución, puesto que la cultura patriarcal no la ha considerado un problema 
humano, sino un dato natural. Es algo que viene de la jerarquia entre los sexos, 
a los que se les atribuye como esencia lo que es resultado de su oposición: la 
definición de superior e inferior esconde el origen de un vencedor y un 
vencido.”  LONZI, Carla. Escupamos sobre Hegel. Buenos Aires: La 
Pléyade, 1978, p. 10. Mais ainda: “Esta condição feminina, fruto da opressão, é 
considerada por Hegel como motor da opressão: a diferença entre os sexos 
vem a constituir a base natural metafísica tanto de sua oposição como de sua 
reunificação. No princípio feminino, Hegel coloca o a priori de uma passividade 
na qual se anulam as provas do domínio masculino. A autoridade patriarcal 
tem submetida a mulher, e o único valor que se reconhece é o de haver se 
adequado a ela como sua própria natureza”. No original: “Esta condición 
feminina, fruto de la opresión,es considerada por Hegel como motor de la 
opresión: la diferencia entre los sexos viene a constituir la base natural 
metafísica tanto de su oposición como de su reunificación. En el principio 
femenino Hegel coloca el a priori de una pasividad en la cual se anulam las 
pruebas del domínio masculino. La autoridade patriarcal há tenido sometida a 
la mujer, y el único valor que se le reconoce es el de haberse adecuado a ella 
como a su propia naturaliza”. LONZI, Carla. Escupamos sobre Hegel. 
Buenos Aires: La Pléyade, 1978, p. 12. 
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hegeliana constituindo outra teoria. Eles são: Gilles Deleuze, 
Michel Foucault, Karl Marx e Friedrich Schelling19. 

No auge dos anos 60 e 70, durante a ebulição de um 
tempo de plena mudança em que as pautas de radicalização e 
aberturas ideológicas estavam sendo defendidas em um quadro de 
eminente perigo de que essas demandas fossem absorvidas pela 
lógica de mercado, o hegelianismo na França se resumia em um 
aglomerado de políticos tecnocratas que exaltavam as ideias 
hegelianas pura e simplesmente pelo fato de defender as 
instituições com a finalidade de manter o regime de desigualdade 
dos mais beneficiados. Foi justamente nesse período em que o 
anti-hegelianismo (como posição ideológico-política daqueles que 
se constituem como esquerdas ou progressistas) ganhou força.  

Talvez Deleuze seja o nome mais influente dessa 
corrente. Muito embora seus textos não critiquem diretamente 
Hegel, é possível perceber incontáveis indiretas em todas suas 
obras. Como exemplo, tomemos Diferença e Repetição (1968): 

 
Todos estes sinais podem ser atribuídos a um anti-
hegelianismo generalizado: a diferença e a repetição 

                                            
19 Schelling vacila em certos momentos entre muitas críticas. Eduardo Luft em 
sua dissertação de mestrado expõe com muita clareza elencando sete supostos 
pontos que Schelling teria para com o sistema hegeliano, a saber: a) Hegel não 
percebe que sua filosofia é meramente negativa (ou subjetiva, deixando o 
objetivo fora de si), e procura estabelecer o Conceito como sendo algo de 
absoluto, englobando todas as coisas; b) Hegel pensa que o ser puro é o que há 
de mais objetivo, onde não há nada de um sujeito. Mas isso não faz sentido, 
porque o próprio movimento lógico ou dialético na Lógica de Hegel só é 
possível a partir de sua relação com um filosofante. Esse filosofante utiliza os 
conceitos arbitrariamente, ou seja, não já propriamente um movimento lógico 
(ou necessário) na Lógica; c) a contingência e as visões de mundo individuais 
estão excluídas da Lógica de Hegel; d)a proposição “o ser puro é o nada” é ou 
tautológica ou tem a forma de um juízo. De ser e nada não conseguimos 
chegar ao devir; e) os conceitos não podem ser formulados em seus nexos 
antes que se faça uma Filosofia da Natureza; f) Hegel tem a pretensão de não 
pressupor nada, mas é incapaz, assim, de justificar conceitos simples com a 
cópula “é” em “o ser é o nada”; g) há um duplo processo de devir no sistema 
de Hegel. Luft parte desses pressupostos para desenvolver refutações lógicas 
desses juízos”. LUFT, Eduardo. Para uma crítica interna ao sistema de 
Hegel. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1995. 
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tomaram o lugar do idêntico e do negativo, da identidade 
e da contradição, pois a diferença só implica o negativo e 
se deixar levar até a contradição na medida em que se 
continua a subordiná-la ao idêntico. (...) Kierkegaard e 
Nietzsche estão entre os que trazem à Filosofia novos 
meios de expressão. A propósito deles, fala-se de bom 
grado em ultrapassamento da Filosofia. Ora, o que está 
em questão em toda a sua obra é o movimento. O que 
eles criticam em Hegel é a permanência no falso 
movimento, no movimento lógico abstrato, isto é, na 
“mediação”.20 

 
Aliado a Deleuze, Foucault também é um participante 

militante. Ao assumir a cátedra no Collège de France em 1970, 
em sua aula magna, o autor observou que uma das missões 
daquele momento era identificar o fantasma atormentador do 
hegelianismo e forçar alguns deslocamentos para que dessa 
passagem possa surgir algo novo: 

 
Estes cinco deslocamentos, conduzindo ao limite externo 
da filosofia hegeliana, fazendo-a passar, sem dúvida, para 
o outro lado de seus próprios limites, convocam, 
alternativamente, as grandes figuras maiores da filosofia 
moderna que Jean Hyppolite não cessou de confrontar 
com Hegel: Marx, com as questões da história, Fichte com 
o problema do começo absoluto da filosofia, Bergson 
com o tema do contato com o não-filosófico. Kierkegaard 
com o problema da repetição e da verdade, Husserl com o 
tema da filosofia como tarefa infinita ligada a história da 
nossa racionalidade.21 

                                            
20 DELEUZE, Gilles. Diferença e repetição. trad. de Luiz Orlandi e Roberto 
Machado. Lisboa: Relógio d’Água, 2000, p.8; 17. 

21 FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. São Paulo: Loyola, 2004 
[Trad. de Laura Fraga de Almeida Sampaio], p. 77. Mais ainda: “Mas escapar 
realmente de Hegel supõe apreciar exatamente o quanto custa separar-se dele; 
supõe saber até onde Hegel, insidiosamente, talvez, aproximou-se de nós; 
supõe saber, naquilo que nos permite pensar contra Hegel, o que ainda é 
hegeliano; e medir em que nosso recurso contra ele é ainda, talvez, um ardil 
que ele nos opõe, ao termo do qual nos espera, imóvel e em outro lugar.” 
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A aposta foucaultiana das questões históricas, do 

“problema” do absoluto, da sensibilidade não-filosófica, do 
relativismo da verdade atravessado pela repetição e os dilemas da 
racionalidade incorporam todos os compromissos (direta ou 
indiretamente) com o anti-hegelianismo, constituindo-se outro 
corpo teórico com poderosas armas que desafiam o pensamento 
hegeliano. 

Outra construção possível é a de Marx. Em seu texto de 
juventude escrito justamente para investigar as insuficiências do 
pensamento de Hegel para o que viria a ser a tradição marxiana, o 
autor apresenta seu corpo teórico combativo de uma perspectiva 
de inversão (a filosofia que pensar com ideias contra a 
materialidade da vida concreta do pensar; a ode ao Estado contra 
a potência da sociedade civil; as teorizações burguesas contra o 
germe do que seria posteriormente chamado de proletariado) 
bem visível: 

 
Hegel fala aqui, portanto, da dependência interna ou da 
determinação (Bestimmung) essencial do direito privado etc. 
pelo Estado; mas, ao mesmo tempo, ele subsume essa 
dependência na relação da “necessidade externa” e a 
contrapõe, como o outro lado, à outra relação, em que 
família e sociedade civil se comportam em relação ao 
Estado como seu “fim imanente”. 
Por “necessidade externa” pode-se somente entender que 
“leis” e “interesses” da família e da sociedade civil devem 
ceder, em caso de colisão, às “leis” e “interesses” do 
Estado; que aquelas são subordinadas a este; que sua 
existência é dependente da existência do Estado; ou 
também que a vontade e as leis do Estado aparecem à sua 
“vontade” e às suas “leis” como uma necessidade.22 

                                                                                             
FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. São Paulo: Loyola, 2004 [Trad. 
de Laura Fraga de Almeida Sampaio], p. 72-73.  

22 MARX, Karl. Crítica da filosofia do direito de Hegel. trad. Rubens 
Enderle e Leonardo de Deus; [supervisão e notas de Marcelo Backes]; prefácio 
à terceira edição Alysson Leandro Mascaro. 3. ed. São Paulo: Boitempo, 2013, 
p. 34. Destaco ainda na mesma página: “Que ‘ as leis do direito privado’ 
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Os participantes da critica interna forte tem por 

característica básica assumir certas teses hegelianas sem, no 
entanto, serem “hegelianos puros”. É possível visualizar aqui ao 
menos dois exemplos: Safatle e Žižek. 

É inegável a apropriação singular deste com o 
pensamento hegeliano. Partindo de uma perspectiva psicanalítica 
lacaniana juntamente com o aporte da tradição marxista, Žižek 
faz de Hegel um teórico fundamental para o nosso tempo na 
medida em que o atualiza. Destaca-se assim, como exemplo, a 
paródia žižekiana23 sobre uma horrível leitura da Enciclopédia das 
Ciências Filosóficas e o tema da sexualidade. 

                                                                                             
dependem ‘do caráter determinado do Estado’, que elas se modificam segundo 
ele, é algo que está subsumido na relação da ‘necessidade externa’, precisamente 
porque ‘sociedade civil e família’, em seu verdadeiro, quer dizer, autônomo e 
pleno desenvolvimento, são pressupostas ao Estado como ‘esferas’ 
particulares. ‘Subordinação’ e ‘dependência’ são expressões para uma identidade 
‘externa’, forçada e aparente, para cuja expressão lógica Hegel utiliza, 
corretamente, a ‘necessidade externa’. (...) Hegel estabelece, aqui, uma antinomia 
sem solução. De um lado, necessidade externa; de outro, fim imanente. A unidade 
do fim último geral do Estado e dos interesses particulares dos indivíduos deve 
consistir em que seus deveres para com o Estado e seus direitos em relação a ele 
sejam idênticos.” 

23 Destaco o extenso trecho: “Talvez a principal fantasia filosófica, aqui, seja a 
descoberta de um manuscrito em práticas sexuais que contradizem, invertem, 
superam umas às outras, deduzindo todas as formas (normais e “pervertidas”) 
de seu impasse básico. Como na Enciclopédia de Hegel, primeiro teríamos a 
dedução das principais ‘atitudes subjetivas no tocante ao sexo’ (cópula animal, 
puro excesso de luxúria, expressão de amor humano, paixão metafísica), 
seguida do ‘sistema da sexualidade’ adequado, organizado, como seria de 
esperar de Hegel, numa sequência  de tríades. O ponto de partida aqui é a 
cópula a tergo, o ato sexual em sua imediatividade animal e pré-subjetiva; daí 
passaríamos para a sua negação (abstrata) imediata: a masturbação, em que a 
autoexcitação a sós é complementada por fantasias. (Jean Laplanche 
argumentou que masturbação com fantasia é a forma elementar, o nível zero 
da pulsão propriamente humana, em oposição ao instinto animal.) O que 
sucederia seria a síntese das duas: o ato sexual propriamente dito na posição 
papai-mamãe, em que o contato frente a frente assegura o contato corporal 
total (penetração) continue sendo complementado pela fantasia. Isso significa 
que o ato sexual humano ‘normal’ tem a estrutura da masturbação dupla: cada 
participante se masturba com um parceiro de verdade. No entanto, a lacuna 
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entre a realidade crua da cópula e seu complemento fantasmático não pode 
mais ser fechada; todas as variações e deslocamentos das práticas sexuais que 
se seguem são outras tantas tentativas desesperadas de restaurar o equilíbrio 
das duas. Portanto, o ‘progresso’ dialético passa primeiro por uma série de 
variações no tocante à relação entre rosto, órgãos sexuais e outras partes do 
corpo e o modo de seus usos respectivos: o órgão continua a ser o falo, mas a 
abertura a ser penetrada muda (ânus, boca). Então, numa espécie de ‘negação 
da negação’, não só o objeto a ser penetrado muda, como a totalidade da 
pessoa que é o parceiro passa para seu oposto (homossexualidade). Num 
desenvolvimento a mais, o próprio objetivo não é mais o orgasmo 
(fetichismo). O fist-fucking, a foda de punho, introduz nessa série uma síntese 
impossível entre mão (o órgão da atividade instrumental, do trabalho pesado) e 
vagina (órgão de geração passiva “espontânea”). O punho (foco do trabalho 
objetivo, a mão como parte mais bem controlada e treinada do corpo) substitui 
o falo (o órgão fora de nosso controle consciente por excelência, já que a 
ereção vem e vai independentemente da nossa vontade), numa espécie de 
correlato de quem se aproxima de um estado que deve surgir 
‘espontaneamente’ de maneira instrumental e bem planejada (o poeta que 
constrói seus poemas de maneira “racional”, por exemplo, é um fist-fucker 
poético). É claro que há, aqui, outras variações que exigem dedução 
especulativa: na masturbação masculina, a vagina, o principal órgão passivo, é 
substituída pela mão, o principal órgão ativo que apassiva o próprio falo. Além 
disso, quando o falo penetra o ânus, obtemos a intuição correta da identidade 
especulativa da excreção e da inseminação, o mais elevado e o mais inferior. 
Não há espaço aqui para explorar outras variações a serem deduzidas: sexo 
com animais, com bonecas mecânicas, com muitos parceiros, sadismo e 
masoquismo ... A questão principal é que o próprio ‘avanço’ de uma forma 
para a outra é motivado pelo desequilíbrio estrutural da relação sexual (o il n’y a 
pas de rapport sexuel de Lacan), que condena toda prática sexual à oscilação 
eterna entre o páthos ‘espontâneo’ da autoobliteração e a lógica do ritual 
externo (seguindo as regras). Assim, o resultado final é que a sexualidade é o 
domínio da ‘infinidade espúria’, cuja lógica, levada ao extremo, só pode gerar 
excessos de mau gosto, como os concursos de porra, quantos homens uma 
mulher consegue levar ao orgasmo em uma hora e assim por diante ... Para o 
verdadeiro filósofo, há no mundo coisas mais interessantes do que sexo. O que 
explica o caráter esquisito deste exercício (e até o mau gosto, ao menos para 
alguns) não é a referência como tal a práticas sexuais, mas o curto-circuito 
entre duas esferas geralmente percebidas como incompatíveis, como 
pertencentes a níveis ontologicamente diferentes: a da especulação filosófica 
sublime e a dos detalhes das práticas sexuais. Mesmo que a priori não haja nada 
que proíba a aplicação do mecanismo conceitual hegeliano às práticas sexuais, 
ainda sim parece que o exercício todo é meio sem sentido, uma piada (bem 
ruim). O efeito desagradável e esquisito desses curto-circuitos mostra que eles 
têm um papel sintomático em nossos universos simbólicos: eles trazem de 
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O mesmo raciocínio pode ser aplicado nas construções 
de Safatle. A teoria social crítica feita pelo autor reconhece o 
grande mérito de Hegel e não o abandona, fazendo do 
pensamento hegeliano o “descobridor” sintomático das mazelas 
sociais constitutivamente próprias de um novo registro de 
temporalidade inaugurado pela modernidade. Apesar de não 
absorver por completo as indicações hegelianas, é possível 
compreender que: 

 
Hegel foi o primeiro a compreender que a modernidade, 
por sua força de erosão de formas tradicionais de vida, 
podia abrir espaço para a indeterminação e para o 
esvaziamento de toda substancialidade normativa do 
social. Um esvaziamento cuja estetização mais perfeita 
seria a ironia que nega toda possibilidade de a 
subjetividade autêntica pôr-se em um determinante 
socialmente reconhecida. Para Hegel, a ironia não era um 
mero tropo retórico, mas forma de vida ligada aos 
impasses da individualidade romântica e resultante de 
distorções das exigências de autonomia, autenticidade e 
desencantamento próprio à razão moderna.24 

 
O grupo de teóricos propriamente hegelianos cujo 

horizonte de construção é o atravessamento de certas estruturas 
admitidas como ponto de partida comum não só para superar 
Hegel mas também para, a partir daí, derivar novas propostas 

                                                                                             
volta as proibições táticas e implícitas em que se baseiam esses universos. 
Pratica-se a universalidade concreta quando se confronta a universalidade com 
o seu exemplo ‘insuportável’. É claro que a dialética hegeliana pode ser usada 
para analisar qualquer coisa, mesmo assim somos tacitamente convocados a 
não aplica-la à sexualidade, como se esse passo tornasse ridícula a própria 
noção de análise dialética; e é claro que todas as pessoas são iguais, mesmo 
assim, somos tacitamente convocados a tratar algumas como ‘menos iguais’, 
como se reafirmar sua total igualdade solapasse a própria noção de igualdade.” 
ŽIŽEK, Slavoj. A visão em paralaxe. trad. Maria Beatriz de Medina. São 
Paulo: Boitempo, 2008, p. 25-27. 

24 SAFATLE, Vladimir. Cinismo e falência da crítica. São Paulo: Boitempo, 
2008. (Estado de Sítio), p. 16. 
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sistemáticas. Os juízos contributivos desse grupo se enquadram 
na crítica interna fraca. 

Carlos Cirne-Lima procura, em sua obra Depois de Hegel: 
uma reconstrução crítica do sistema neoplatônico (2006), fundar um novo 
sistema de pensamento (com bases na tradição neoplatônica – 
Platão, Agostinho, Tomás de Aquino e Hegel). Quanto a Hegel, 
três são suas objeções mais fortes: ao próprio método dialético; 
ao próprio sistema que confunde, em certa medida, categorias 
essenciais como necessidade e liberdade; e à própria noção de 
Absoluto como produto de um panteísmo25. Ele diz: 

 
Este pequeno volume não é, pois, um mero comentário 
sobre a Ciência da Lógica. Também não é um elenco de 
correções do pensamento hegeliano. É um livro novo, um 
livro meu, com minhas ideias sobre a Filosofia e também 
sobre muitas idéias de Hegel. Este trabalho é uma 
tentativa de reconstruir o sistema neoplatônico de 
filosofia. Hegel, como o último dos grandes 
neoplatônicos, está, por isso, sempre presente e em 
primeiro plano. Com isso, uma questão veio logo à luz: 
como, depois de Hegel e das críticas que recebeu, esboçar 
um sistema neoplatônico?26 

 
Ao lado, temos Eduardo Luft com sua teoria ontológica 

inflacionária e deflacionária, um sistema totalizante de matriz 
hegeliano de duas vias: uma que recolhe os dados mais sensíveis e 
imediatos para objetos mais complexos e absolutos 
(inflacionária), e outra que parte de dados mais genéricos e 
indeterminados para questões de graus mais especializados e 
determinados (deflacionária). A tríade feita por Luft bem 
conhecida das três vias (atualizadores do hegelianismo): 
Fenomenologia do Espírito como metaepistemologia; a Lógica como 

                                            
25 CIRNE-LIMA, Carlos R. V; LUFT, Eduardo. Ideia e movimento. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2012, p. 265-278. 

26 CIRNE-LIMA, Carlos. Depois de Hegel: uma reconstrução crítica do 
sistema neoplatônico. Caxias do Sul, RS: Educs, 2006, p. 9. 
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metalógica; e a dialética (representado talvez pela Enciclopédia das 
Ciências Filosóficas) ontológica deflacionária. Vejamos os exemplos: 

 
De fato, a Fenomenologia do Espírito pode ser 
compreendida como uma metaespistemologia cuja função 
é inverter gradualmente a postura epistêmica na direção de 
uma abordagem ontológico-reflexiva, ou seja, como 
introdução à Ciência da Lógica. Seria, então, a Lógica o 
fundamento desde sempre pressuposto por Hegel em suas 
análises fenomenológicas?27 
A Lógica hegeliana deveria ser compreendida como uma 
metalógica que não nega, mas radicaliza, a virada 
transcendental kantiana e, ao final, a supera. Assim como 
a Fenomenologia do Espírito pode ser concebida como uma 
metaepistemologia que reverte a epistemologia pura ou 
dogmática em uma abordagem que aprofunda e leva às 
últimas consequências a crítica da razão (...)28 

 
Como se pode ver, a preocupação desses críticos não 

está atrelada ao lançamento de críticas hegelianas para sua 
refutação, o que se busca nesse estilo de crítica é o deslocamento 

                                            
27 CIRNE-LIMA, Carlos R. V; LUFT, Eduardo. Ideia e movimento. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2012, p. 149. 

28 CIRNE-LIMA, Carlos R. V; LUFT, Eduardo. Ideia e movimento. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2012, p. 199. Destaco o trecho: “ (...) procurei 
expor, em suas linhas gerais, um novo projeto de filosofia sistemática que visa 
levar em conta essa exigência de reestruturação. As mudanças estruturais mais 
importantes são, a meu ver as seguintes: a) abandono do projeto de 
fundamentação última do conhecimento, com o correspondente colapso do 
dualismo entre saber fenomênico e saber absoluto (entre Fenomenologia do 
Espírito e Ciência da Lógica), e defesa de uma epistemologia falibilista; b) 
transformação da metafísica inflacionária do Conceito em uma ontologia 
deflacionária ancorada no princípio da coerência; c) colapso do dualismo entre 
Lógica e Filosofia Real, premissa básica do idealismo objetivo hegeliano, e 
afirmação do idealismo evolutivo; d) recusa da teoria do progresso absoluta da 
liberdade na história das civilizações e defesa de uma axiologia objetiva em que 
se reconhece o caráter histórico e contingente das tramas de valores que 
permeiam a sociabilidade humana.” CIRNE-LIMA, Carlos R. V; LUFT, 
Eduardo. Ideia e movimento. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012, p. 
311-312. 
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de um campo de problematizações a outro não com 
contribuições de base hegeliana. 

As inúmeras maneiras de se criticar Hegel apresentadas 
nesse momento dão conta de esquadrinhar o pano de fundo 
desse desentendimento. Seguindo a indicação de Luft, tendemos 
a defender a bandeira de que o pensamento hegeliano só pode ser 
alvo de suas próprias indagações, ou seja, é um sistema 
autofundamentado (como todo campo de problemas autênticos 
capazes de criar elementos novos em suas próprias bases – como 
a Filosofia do Direito e o Marxismo). 

 

2.2. CARTOGRAFIAS FILOSÓFICAS: OS MATIZES HEGELIANOS 

 
 

A teoria crítica deve comunicar-se na sua própria linguagem. E a 
linguagem da contradição que deve ser dialética na sua forma como o 
é no seu conteúdo. Ela é a crítica da totalidade e a crítica histórica. 
Não é um “grau zero da escrita” mas o seu contrário. Não é uma 

negação do estilo, mas o estilo da negação. 
Guy Debord, A Sociedade do Espetáculo, § 204. 

 
 
A intenção deste capítulo é apresentar o conjunto da 

obra hegeliana e seus pontos que julgamos importantes para o 
entendimento do fenômeno jurídico a ser estudado no capítulo 
posterior.  

Para tanto, será preciso primeiro analisar o que a ciência 
filosófica ou a filosofia hegeliana é ou aquilo que ela pretende ser, 
para, depois, perceber três momentos distintos que farão que 
cada um deles seja preciso e funcione como um tijolo desse 
grande edifício dentre as possíveis contribuições para o 
pensamento crítico ao Direito. 

No Hegel da Fenomenologia do Espirito, a intenção é dupla: 
a) aplicar um modo de leitura (minoritário) que defenda a obra 
hegeliana como uma “estória”. Isso quer dizer que, dadas às 
circunstâncias do nosso momento específico, esse estilo poderia 
servir para abrir certas passagens a abstrações incomuns, 
oferecendo observações pouco usuais. Partindo do romance, b) 
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explicar como essa “estória” pode ser contada de um certo ponto 
de vista e como as sete figuras da consciência, por meio de 
superações e operacionalizações próprias, elas podem ser 
realizadas. Em uma filosofia sob o ponto de vista do direito, o objetivo 
aqui é construir uma narrativa que possa dizer como certas 
informações se apresentam logicamente, ficando os fenômenos a 
espera de uma apreensão. 

No Hegel da Ciência da Lógica, cabe enfatizar o papel da 
estrutura lógica como instrumento para a compreensão de 
elementos ontológicos construídos a partir de dados existenciais 
concretos (e sua consequente destranscendentalização, trazendo a 
série Alma-Deus-Mundo para o campo do materialismo). Como é 
possível, partindo do Ser, passando por amplos processos de 
especialização, chegar ao conceito ou à Ideia?  

Uma filosofia que se move por Conceitos pode ser 
possível se todas essas operações forem capazes de ser ordenadas. 

No Hegel da Enciclopédia das Ciências Filosóficas, um ponto 
importante a ser destacado é a grandeza das investigações de 
Hegel e seu sistema de matérias fechado (Lógica, Natureza, Espírito). 
Qual seria a posição cartográfica do “Espírito Objetivo”? (o 
objetivo é identificar o campo de investigações desse primeiro 
modo de pensar – não ligado somente à Filosofia do Direito e 
nem ao Marxismo) 

Antes de iniciar as contribuições dos matizes hegelianos, 
quanto à proposta hegeliana, Alysson Mascaro nos adverte sobre 
o olhar de Hegel acerca do direito e sua posição relacional 
complexa: 

 
(Hegel) buscando compreender um sistema filosófico que 
tivesse por vista a totalidade, não considera que seja 
possível compreender o direito a partir do seu estrito 
núcleo normativo-judicial. Mergulhado historicamente no 
todo social, o direito deve ser compreendido justamente 
na interface com os demais fenômenos desse todo.29 

 

                                            
29 MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do direito. – 4. ed. – São Paulo: 
Atlas, 2014, p. 249. 
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Totalidade e historicidade são, portanto, duas frentes 
com as quais o pensamento a respeito dos fenômenos jurídicos 
deve lidar. Definir qual é a posição estática e estagnar os 
conhecimentos nesse ponto passam longe do objetivo hegeliano 
almejado. Com totalidade queremos dizer tudo aquilo dentro do qual as 
relações estão operando, ou seja, um conjunto de elementos infinitos 
que não podem simplesmente, ao serem contados, serem 
decifrados, afastando qualquer conotação com qualquer espécie 
de totalitarismo ou de controle total (inclusive defende-se a 
posição oposta, um campo de observação cujo elementos 
fundamental é a contingência). Com historicidade a lógica é 
semelhante: pensar a progressão lógico-temporal de forma que o passado, o 
presente e o futuro estejam ligados umbilicalmente sem qualquer distinção 
formal. O passado está no presente como representação, como 
memória e como experiência; ao passo que o futuro também está 
no presente como projeção, como horizonte de expectativas e 
como contingência. Com isso, afasta-se qualquer manejo 
temporal que trabalha com formas lineares de progressão. O que 
está em jogo são conjuntos infinitos de termos. 

 Denunciado seu Idealismo Abstrato pelos 
companheiros da época, Hegel no pequeno ensaio Quem pensa 
abstratamente? já combatia aqueles assumindo a posição de um 
Idealista Absoluto. “Pensar abstratamente significa isto: ver no 
assassino somente o fato abstrato que ele é um assassino e através 
desta simples qualidade anular (vertilgen) toda a essência humana 
ainda remanescente nele”30, era o que ele dizia. 

Pensar abstratamente, para a sociedade da época, era 
tomar como fim o início de qualquer investigação. Declamar 
palavras e mais palavras sem significado, a decadência dos efeitos 
de uma sociedade imediatista, pois “metafísica é uma palavra, assim 
como abstrato e pensamento, da qual todos mais ou menos fogem, 
como se corressem de um homem castigado pela peste”31. 

                                            
30 HEGEL, G. W. F. Quem pensa abstratamente?. Síntese Nova Fase, Belo 
Horizonte, v. 22, n. 69, 1995 (235-240), p. 237. 

31 HEGEL, G. W. F. Quem pensa abstratamente?. Síntese Nova Fase, Belo 
Horizonte, v. 22, n. 69, 1995 (235-240), p. 235. 
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A hipótese dos trabalhos hegelianos caminha em outra 
direção. O abstrato deve ser válido só enquanto não pararmos 
por aí, é preciso começar por ele para alcançar graus de 
articulações mais refinados. Alfredo de Oliveira Moraes, 
comentando essa passagem, afirma: 

 
Como se pode perceber, não é sem razão que Hegel diz 
de sua filosofia que se trata de um idealismo absoluto, mas 
nisso também está implícito que ela é, igualmente, um 
realismo absoluto, já que o ideal que assim se apreende é, 
tão-somente, o real que nele se manifesta32 

 
Ser um idealista absoluto é assumir um modo de pensar 

indissolúvel que leva em consideração todas as prováveis 

                                            
32 MORAES, Alfredo de Oliveira. A Metafísica do conceito: sobre o 
problema do conhecimento de Deus na Enciclopédia das ciências 
filosóficas de Hegel. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003, (Coleção filosofia 
157), p. 72-73. Há também uma nota exemplificativa na mesma página do livro 
representando como poderia ser entendida a maneira escalar de articular a 
filosofia hegeliana com o espaço, destaco: “Numa tentativa de traduzir numa 
imagem a relação entre o real e o ideal, desde a perspectiva na qual Hegel nos 
situa, tomemos a seguinte situação: suponhamos uma câmera de televisão 
posta num telescópio, tipo o Hubble, que desde lá fosse capaz de focalizar os 
glóbulos sanguíneos movimentando-se no interior de um ferrão de mosquito, 
no momento em que o inseto suga o sangue de uma criança dormindo e que a 
câmera vai abrindo: primeiro mostra o próprio ferrão do inseto, em seguida o 
inseto por inteiro, depois o inseto no braço da criança, depois a criança, a 
criança na cama, a cama no quarto, o quarto na casa, a casa no campo, o 
campo nos limites de uma cidade, a cidade num estado, o estado dentro de 
uma região, a região dentro de um país, o país num continente, o continente 
no globo terrestre, a Terra inteira, a Terra com a Lua presa a ela, a Terra no 
interior do sistema solar, o Sol com todos os corpos de sua órbita, o Sol na Bia 
Láctea, a Via Láctea na sua constelação de galáxias. Quando mostrada essa 
última viagem o que veríamos da primeira? E, se fizermos o caminho inverso, 
não nos pareceria cada glóbulo sanguíneo ou cada uma dessas particularidades 
apenas uma identidade? Em todo caso, o que importa é perceber que a 
realidade é o todo cujas partes são idealidades constituídas por fronteiras de 
padrões discerníveis desde o ponto de percepção ou de observação em que 
nos situamos, ou ainda, o que o senso comum se habituou a chamar de real é 
apenas o ideal ou o real que a nossa idealidade distingue nos diferentes níveis 
nos quais se manifesta a realidade absoluta”. 
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modalidades do saber (desde os afetos até a razão) sem qualquer 
forma hierárquica, sem qualquer preconceito ou antecipação 
teórica. Ser um idealista absoluto é ser um realista absoluto: 

 
é, também e fundamentalmente em seu desenvolvimento, 
a Metafísica do Conceito, enquanto este é o emergir do 
Conhecer Absoluto do interior do Saber Absoluto e sua 
efetivação, ou ainda, enquanto o Conceito é a totalidade 
que engloba o conhecer, o conhecido, o que conhece e o 
conhecimento mesmo, ou seja, o conhecer que é ser na 
identidade com o pensar e na elevação de si mesmo à 
Verdade Absoluta; significa dizer o Conhecer que é o 
Caminho (processo dialético de desenvolvimento imanente) 
a Verdade (resultado transcendente aberto ao devir) e a 
Vida (plenitude do conceito na elevação de si mesmo)33 

 
Essas três trajetórias (o processo dialético – Caminho; o 

resultado aberto – Verdade e a plenitude da Ideia – Vida) 
compõem todas as experiências do Absoluto. Como três 
dimensões, elas norteiam o pensamento para uma forma de 
investigação englobante. O sujeito não pode ser somente aquele 
que age e reage, o objeto não pode ser o imóvel passivo sujeito à 
apropriação imediata e a relação não se esgota apenas em dois 
pólos (sujeito-sujeito, sujeito-objeto, objeto-objeto). Tomados em 
conjunto, o subjetivo, o objetivo e o relacional não se 
decompõem em si mesmos, são compossíveis. 

Sendo assim, a Filosofia do Espírito Objetivo se 
constrói sob novas bases (bases indissolúveis) não limitadas a 
processos particulares, mas como regime de pensamento que 
articula o universal, o particular e o singular, levando em conta as 
várias versões de Hegel, sua teoria como “plano ético”, suas 
condições (ponto de vista) e suas coesões. 

 

                                            
33 MORAES, Alfredo de Oliveira. A Metafísica do conceito: sobre o 
problema do conhecimento de Deus na Enciclopédia das ciências 
filosóficas de Hegel. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003, (Coleção filosofia 
157), p. 70. 
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2.2.1. O Hegel da Fenomenologia 

 
Falar da Fenomenologia do Espírito (ou a Ciência da 

Experiência da Consciência) é narrar os caminhos e descaminhos do 
conhecimento na busca do saber absoluto, ou seja, “é possível 
resumir, (...) esses descaminhos da consciência em três rupturas 
ou cisões – 1. a cisão entre sujeito e objeto; 2. a cisão entre 
universalidade (Allgemeinheit) e singularidade (Einzelheit); e 3. a 
cisão entre forma e conteúdo”34. Mais, ainda, “a Fenomenologia 
narrará a história do desenvolvimento do saber humano não 
como a caminhada serena de quem desde sempre possui a 
verdade, mas como desbravamento tenso da única via correta 
entre os caminhos e descaminhos da consciência na busca do 
saber absoluto”35. 

 Gostaríamos de trabalhar dois pontos nesta seção: 
a) o primeiro é a construção de certo modo de entender a 
historialidade e usaremos Hegel para propor outra perspectiva – a 
transformação de progresso em um tempo que contém o passado 
e futuro simultaneamente. Contém o passado como memória e 
como parâmetro e contém o futuro como horizonte de 
expectativa. No entanto, esses três tempos (passado, presente e 
futuro) pertencem a uma só narrativa que os interpretam na 
imediateidade dos momentos singulares; b) apresentar as sete 
figuras da consciência para a apresentação dessa Estória contada 
pelo filósofo alemão, quais sejam: Certeza Sensível, Percepção, 
Entendimento, Consciência-de-si, Razão, Espírito e Saber 
Absoluto (as três primeiras figuras constituem a Consciência). 

 Quanto ao primeiro ponto, defendemos a 
hipótese de que a Fenomenologia pode ser lida como uma narrativa 
descritiva, um conto, uma estória do caminho feito pela 
consciência, seus impasses e desafios. Acreditamos, ainda, ser 
possível estender essa proposta de leitura para outros textos (O 

                                            
34 LUFT, Eduardo. Para uma crítica interna ao sistema de Hegel. Porto 
Alegre: EDIPUCRS, 1995, p. 37. 

35 LUFT, Eduardo. As sementes da dúvida. São Paulo: Mandarim, 2001, p. 
122. 
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Capital de Karl Marx e Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen). Tal 
modo de leitura acrescenta imaginar um conto com características 
próprias que estão, em certa medida, desarraigados da realidade 
concreta social. Elas são abstrações feitas no plano teórico que 
vão ganhando consistência e se aproximando do mundo no 
momento em que suas amarrações vão se fortalecendo. 

No caso de Hegel, não é possível afirmar que todo 
começo de qualquer forma de pensamento se inicia com a 
Certeza Sensível, mas é com essa aposta que a narrativa começa. 
Em Marx também, sua análise da estrutura da mercadoria, em um 
primeiro plano, não corresponde ao surgimento da primeira 
mercadoria no mundo e nem à análise da única mercadoria 
existente. A teoria da norma, sua centralidade na sociabilidade 
normativa passa, aproximadamente, por esse mesmo crivo. 

Por analisar os campos em conjuntos, perde-se com isso 
a linearidade das construções teóricas. Ao sumir o debate sobre a 
origem cronológica dos temas e ao desaparecer a história do 
surgimento destes, ganha-se com consistência e amarrações 
lógicas (“estoriais”). 

Dada essas pequenas advertências é possível prosseguir 
com a estória da Fenomenologia. Há, segundo Paulo Meneses, 
duas formas de contá-las, ou seja, estão presentes aí duas 
“dialéticas superpostas”: 

 
A primeira dialética estrutura a própria descrição da 
“experiência que faz a consciência”. A segunda dialética é 
a “ciência da experiência da consciência” e está expressa 
nos incisos “para nós filósofos”, “em-si e para nós”, em 
que Hegel reflete sobre o que está sucedendo, sobre o que 
realmente se passa, pois a consciência fenomenal, absorta 
na aparência, não se dá conta do alcance de sua situação, 
não se conhece, verdadeiramente.36 

                                            
36 Destaco ainda o trecho na mesma página: “A epopéia da Fenomenologia é um 
périplo dialético. Que a Fenomenologia tem uma estrutura dialética, é de todo 
evidente, o problema é a presença de duas dialéticas superpostas, em níveis 
diferentes: - uma é a sucessão das figuras em que a consciência se encontra e com 
as quais se identifica em cada fase de seu itinerário, na sua ‘Bildung’ ou 
formação para a ‘ciência’. As figuras surgem, são dadas, ‘aparecem’ ante a 
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Há uma sutil diferença entre o que é pensado 

(epistemologia) e o pensar sobre aquilo que se pensa 
(metaepistemologia). Ambos ocorrem concomitantemente e, 
devido a isso, os desenvolvimentos de Hegel são extremamente 
rebuscados. Cada uma das etapas contém certos elementos que 
pensam e que são pensados e a complexificação da apresentação 
desemboca em novas outras figuras. A passagem de uma figura 
para outra é chamada de suprassunção (Aufhebung)37. 

A figura logicamente inferior e de maior pobreza é a 
Certeza Sensível (correspondente aos parágrafos 90-110 da 
Fenomenologia38) – die sinnliche Gewissheit. Nela está o reino do 

                                                                                             
consciência: são as etapas de sua história. Assim se apresentam ante a 
‘consciência fenomenal’, como o fluxo de fenômenos sucessivos que a 
constituem e que se lhe afiguram contingentes; - outra é a dialética dos momentos, 
a necessidade que está por trás dessa sucessão de aparências que faz de cada 
um deles momento de um processo total, que vai do primeiro objeto e sua 
‘verdade’ até ao ‘saber absoluto’, quando a aparência coincide com a realidade 
efetiva, e a verdade é seu próprio objeto, por ser o conceito.” MENESES, 
Paulo. Abordagens hegelianas. Rio de Janeiro: Vieira & Lent, 2006, p. 130. 

37 Paulo Meneses, tradutor das obras de Hegel no Brasil optou pelo verbo 
suprassumir, destaco sua advertência: “Tivemos de fazer algumas opções na 
tradução dos termos hegelianos, procurando encontrar para cada termo 
técnico um vocabulário correspondente, que não fosse utilizado para outras 
significações que talvez sejam sinônimas no glossário comum, mas que na 
Fenomenologia têm um significado peculiar. Assim, aufheben não tem 
equivalente no superar espanhol, pois Hegel usa outros termos para 
ultrapassagem, e muito menos no suprimir de Hyppolite, já que está 
expressamente dito na ‘Percepção’ que aufheben ‘conserva o que suprime’. Seria 
distorcer a significação verter por um termo que só retém um dos lados do 
movimento”. MENESES, Paulo. Para ler a fenomenologia do espírito – 
roteiro. 3. ed. São Paulo: EDIÇÕES LOYOLA, 2011, p. 14. Ainda: “parece 
necessário explicar mais uma vez nossa tradução de aufheben e Aufhebung. 
Devido à ausência total nas línguas latinas de termos equivalentes, que 
significassem ao mesmo tempo suprimir e conservar, adotaram-se os que 
Labarrière introduziu (sursumer, sursomption) e que escrevemos como supressumir, 
suprassunção.” MENESES, Paulo. Abordagens hegelianas. Rio de Janeiro: 
Vieira & Lent, 2006, p. 10. 

38 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologia do espírito. trad. de 
Paulo Meneses; com a colaboração de Karl-Heinz Efken, e José Nogueira 
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imediato e da confusão, um aglomerado de instantes que não se 
percebem, um aqui e um agora visualizados por alguém, 
particularismos que não alcançam nem proposições universais 
(todo x é y) nem proposições singulares (só esse x é y). Para 
resolver esse problema a Certeza Sensível adotará 

 
três alternativas: a imediatez ora reside no objeto, ora no 
sujeito, ora na relação entre sujeito e objeto. Seu percurso 
defensivo é visível na própria estruturação dos parágrafos 
desse capítulo, que apresentam o seguinte arranjo: em 
primeiro lugar, Hegel introduz a questão a ser analisada, já 
apontando para as diferenças entre a interpretação da 
experiência feita pela própria consciência natural e o que 
nós percebemos sobre a verdade e o saber por ela 
defendidos (parágrafos 90-94); em segundo lugar, 
aparecem os desdobramentos da experiência: a imediatez 
tendo como base o objeto (...); a imediatez tendo como 
base o sujeito (parágrafos 101-102) e a imediatez tendo 
como base a relação entre sujeito e objeto (parágrafos 
103-108); finalmente, são feitos comentários conclusivos 
sobre a totalidade da experiência, nos quais as deficiências 
do saber e da verdade da certeza sensível são resumidas 
(parágrafos 109-110).39 

 
Ao final do capítulo, chega-se a um “universal [que] não 

foi conquistado através da cisão entre universalidade e 
singularidade, mas pela mediação desta última”40, ou seja, a 
verdade da Certeza Sensível precisa ser suprassumida. 

Na Percepção (die Wahrnehmung) há indícios de 
universais41. Quanto ao objeto, percebem-se as suas múltiplas 

                                                                                             
Machado. 8. ed. Petrópolis, Rj: Vozes : Bragança Paulista: Editora Universitária 
São Francisco, 2013, p. 83-92. 

39 VIEIRA, Leonardo Alves. A desdita do discurso. São Paulo: Loyola, 2008, 
p. 69-70. 

40 LUFT, Eduardo. Para uma crítica interna ao sistema de Hegel. Porto 
Alegre: EDIPUCRS, 1995, p. 40. 

41 Destaco o trecho: “A estrutura desse capítulo é bastante semelhante àquela 
do capítulo anterior. inclusive, em termos quantitativos, a experiência da 
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propriedades que podem ou não ser excludentes (começa-se com 
o exercício de separação e complexificação do objeto); quanto ao 
sujeito, a recapitulação desde a Certeza Sensível faz que haja 
ganhos no próprio observador, nas palavras de Eduardo Luft,   

 
Com isso ela (a consciência) inicia o movimento que ira 
resolver dois problemas de uma só vez: encarar de frente a 
possível relação entre universalidade e singularidade e não 
mais fundir e confundir descaminhos que são diversos: a 
cisão entre universalidade/singularidade e entre 
sujeito/objeto. É pelo aprofundamento no problema da 
relação entre universalidade e singularidade que começará 
a ser solucionada a segunda cisão. Ou seja, pela segunda 
vez em todo este percurso – a primeira ocorria no final do 
primeiro capítulo da Fenomenologia, quando a 
universalidade foi obtida a partir da pluralidade dos 
diversos aquis – universalidade e singularidade estão postas 
na coisa mesma.42 

 
 Por se tratar da grande figura da Consciência, o 

Entendimento (Verstand) segue o mesmo encaminhamento 
lógico43, no parágrafo 132, Hegel recapitula o percurso até aqui 
traçado: 

                                                                                             
consciência natural na figura da percepção também se divide em 21 parágrafos: 
parágrafos introdutórios (§§ 111-116); o desenvolvimento da experiência: o 
primeiro ato de percepção (§§ 117-118); a reflexão da consciência (§§ 119-122); 
o discurso salvacionista da consciência percebente (§§ 123-129) e, finalmente, 
parágrafos conclusivos (§§ 130-131)”. VIEIRA, Leonardo Alves. A desdita do 
discurso. São Paulo: Loyola, 2008, p. 85. 

42 LUFT, Eduardo. Para uma crítica interna ao sistema de Hegel. Porto 
Alegre: EDIPUCRS, 1995, p. 44. 

43 Destaco o trecho: “Em suas linhas gerais, a estrutura do terceiro capítulo 
segue o modelo já constatado anteriormente: introdução, desenvolvimento da 
experiência e conclusão. A parte relativa ao desenvolvimento da experiência, 
contudo, possui quatro etapas, uma a mais em comparação com a estrutura 
dos dois primeiros capítulos: parágrafos introdutórios (§§ 132-136); 
desenvolvimento da experiência: o conceito de forças e jogo de forças (§§ 137-
142); o silogismo e a primeira verdade do entendimento (§§ 143-149); o 
intercâmbio das determinações e a segunda verdade do entendimento (§§ 150-
155); o interior das coisas (§§ 156-160) e parágrafos conclusivos (§§ 161-165)”. 
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Para a consciência, na dialética da certeza sensível, 
dissiparam-se o ouvir, o ver etc. Como percepção chegou 
a pensamentos que primeiro reúne no Universal 
incondicionado. Se esse incondicionado fosse agora 
tomado por essência inerte e simples, nesse caso não seria 
outra coisa que o extremo do ser-para-si, posto de um lado; 
em confronto com ele se colocaria a inessência; mas nessa 
relação à inessência seria também ele inessencial. No 
entanto, surgiu como algo que a si retornou a partir de um 
tal ser para si condicionado.44  

 
 É dessa forma que o Entendimento se consolida, 

repetindo as figuras anteriores e estimulando a produção de leis 
(tautológicas) de organização do intelecto e que este tenha para si 
pontos iniciais concisos. Esse “jogo de forças” organiza a relação 
entre o sujeito e o objeto e faz que, ao final, o mundo seja 
cindido em dois (um exterior e um interior). É nesse momento 
que a noção de Infinito45 passa a ser contabilizada tanto para as 

                                                                                             
VIEIRA, Leonardo Alves. A desdita do discurso. São Paulo: Loyola, 2008, p. 
102. 

44 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologia do espírito. trad. de 
Paulo Meneses; com a colaboração de Karl-Heinz Efken, e José Nogueira 
Machado. 8. ed. Petrópolis, Rj: Vozes : Bragança Paulista: Editora Universitária 
São Francisco, 2013, p. 106. 

45 Categoria importantíssima de nossas reflexões. Destaco o trecho: “Com 
efeito, somente no Infinito uma realidade pode ser o contrário de si mesma, ou 
ter o outro imediatamente em si mesma: ser o Mesmo e o Outro numa 
unidade. Graças ao Infinito, a necessidade da Lei se realiza em si mesma e 
todos os momentos do fenômeno são absorvidos no Interior. Senão, vejamos: 
1) Por meio do Infinito, a força simples é Lei, como um Homônimo que é 
rejeição de si mesmo, ou um Igual que é, em si mesmo, a diferença. 2) A Lei 
unifica por meio do Infinito os momentos em que divido o movimento, já que 
nele, espaço e tempo, distância e velocidade podem ser ao mesmo tempo 
independentes e necessariamente unidos. 3) Pelo Infinito, a Lei faz que os 
termos opostos passem um para o outro, e que ao se realizarem se 
suprassumam, porque cada termo é em si mesmo seu oposto e negação. Como 
nomear este Infinito? ‘Alma do Mundo, Essência Simples da Vida, Sangue do 
Universo, cujo fluxo nenhuma diferença interrompe, pois é em si todas as 
diferenças e a suprassunção de todas: pulsa sem se mover e estremece no 
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múltiplas determinações do objeto quanto para a imensidão dos 
sujeitos. Mais uma vez, Luft resume essa figura: 

 
Ao colocar sobre a coisa tanto a universalidade quanto a 
singularidade, a consciência faz surgir para si a aparência 
(Erscheinung), o jogo das forças: a força se desdobra como 
recalcada em si, ou seja, o um excludente (singularidade) e 
o desdobramento das matérias (universalidade). É claro 
que nenhum destes dois lados, enquanto forças, tem 
subsistência em si: surge, então, o movimento perpétuo 
do devir, um meio termo entre duas forças, unidade 
indiferenciada ou desaparecer ininterrupto da aparência. 
Mas o rejeitar de tal desaparecer revelará o caminho 
verdadeiro da consciência: a verdadeira universalidade não 
se encontra cindida coma singularidade, mas se revela 
somente através da própria singularidade; a verdadeira 
universalidade contém a singularidade como superada e 
guardada – a consciência contém tanto o seu em-si quanto 
o seu para-si.46 

 
 Depois dessa travessia, a Consciência necessita 

ainda ter ciência de si. Sua verdade, agora, está em uma relação 
direta consigo mesma, é o momento da dependência e 
independência da Consciência-de-si (Selbstbewustsein – parágrafos 
166-23047). Essa quarta figura é a primeira tomada do ponto de 

                                                                                             
íntimo sem inquietude’”. MENESES, Paulo. Para ler a fenomenologia do 
espírito – roteiro. 3. ed. São Paulo: EDIÇÕES LOYOLA, 2011, p. 63. 

46 LUFT, Eduardo. Para uma crítica interna ao sistema de Hegel. Porto 
Alegre: EDIPUCRS, 1995, p. 46. 

47 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologia do espírito. trad. de 
Paulo Meneses; com a colaboração de Karl-Heinz Efken, e José Nogueira 
Machado. 8. ed. Petrópolis, Rj: Vozes : Bragança Paulista: Editora Universitária 
São Francisco, 2013, p. 142. Destaco o trecho: “A consciência-de-si é em si e 
para si quando e por que é em si e para si para uma Outra; quer dizer, sò é 
como algo reconhecido. O conceito dessa sua unidade em sua duplicação, [ou] 
da infinitude que se realiza na consciência-de-si, é um entrelaçamento 
multilateral e polissêmico. Assim seus momentos devem, de uma parte, ser 
mantidos rigorosamente separados, e de outra parte, nessa diferença, devem 
ser tomados ao mesmo tempo como não diferentes, ou seja, devem sempre ser 
tomados e reconhecidos em sua significação oposta”. 
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vista relacional, em que são levadas em consideração temas como 
o desejo, a vida e o reconhecimento. Safatle a descreve como: 

 
(...) um conceito relacional que visa descrever certos 
modos de imbricação entre sujeito e outro que têm valor 
constitutivo para a experiência de si mesmo. Por ser a 
consciência-de-si um conceito relacional, seus atributos 
maiores na dimensão prática (como determinação, 
autonomia, liberdade e imputabilidade) só podem ser 
pensados em seu verdadeiro sentido quando 
abandonamos a crença de que a experiência da ipseidade 
está assentada na entificação de princípios formais de 
identidade e unidade. Até porque a consciência-de-si não 
se funda na apreensão imediata da autoidentidade, mas 
naquilo que nega sua determinação imanente. Se quiser 
utilizar um vocabulário contemporâneo, diremos que a 
consciência-de-si hegeliana é o locus de uma experiência 
fundamental de não-identidade que se manifesta através 
das relações materiais do sujeito com o outro. Relações 
essas que são pensadas a partir das figuras do trabalho, do 
desejo e da linguagem.48 

 
 A liberdade da Consciência-de-si (duplicada em 

uma consciência e outra consciência que sabe de si) é travada por 
sua tensão autorreflexiva simbolizada pela dialética do senhorio e da 
escravidão, uma luta de vida ou morte que pode ter pelo menos 
quatro resultados que nos interessam. 

Entre o Senhor e o Escravo, pode ser que o Senhor 
tome frente na luta e acabe com o Escravo: tem-se aí o estoicismo. 
Nesse regime, a Consciência é marcada por três características: a) 
uma visão de mundo pensada em termos egoístas, um mundo 
feito apenas do Eu que não leva em conta elementos externos a 
ele; b) o excesso de formalismo, ou seja, um “conteúdo para o 
pensamento em um pensamento sem conteúdo; e c)  no retorno 

                                            
48 SAFATLE, Vladimir. Grande Hotel Abismo: por uma reconstrução da 
teoria do reconhecimento. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012, 
p. 23. 
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do Eu para si mesmo, a negação é sempre inacabada e sempre 
suspende a possibilidade de qualquer suprassunção (criação). 

Nesse confronto, pode, por outro lado, o Escravo 
vencer e instaurar o ceticismo. Este é, por sua vez, inconsistente 
por não desenvolver o plano do Eu e cair em relativismos, além 
de não separar questões exteriores (entre o mundo e o Eu), 
desembocando em um regime desordenadamente destruidor. 

Há uma terceira opção que é a não-relação entre o 
Senhor e o Escravo. Caso essa possibilidade se consume, 
aparecerá dois modos de mundos em desencontro e qualquer 
tentativa de reconciliação está barrada justamente porque todas as 
conexões entre eles, separadamente, anulam-se. É a chamada 
consciência infeliz. 

O quarto e último resultado relevante possível é a 
suprassunção dessa dialética que, em sua obra, Hegel dá uma 
guinada desmembrando-a em três grandes caminhos: no plano do 
conhecimento (em termos kantianos, na Razão Pura), há o 
caminho da Razão (nos parágrafos 231-437); no plano sócio-
político-cultural (Razão Prática), o caminho do Espírito (nos 
parágrafos 438-671); no plano espiritual (Faculdade de Julgar), o 
caminho da Religião (nos parágrafos 672-787). 

A mudança estrutural da Fenomenologia do Espírito muda 
radicalmente a partir desses três caminhos. São três histórias 
paralelas que, em conjunto, formam o Saber Absoluto49. 

  Para concluir, quando todas as figuras da 
experiência da consciência estão unidas em um Conceito, é 
possível dizer que o Saber Absoluto (das absolute Wissen). 
Parafraseando um dos últimos parágrafos da obra, Paulo Meneses 
recapitula os momentos da consciência: 

 
O objeto é inicialmente ser imediato (coisa) que a certeza 
sensível apreende. Mas também é a determinidade, ser-para-

                                            
49 Infelizmente não trataremos desses caminhos neste trabalho. Contudo, em 
um futuro próximo, queremos retornar a essas questões, principalmente no 
que diz respeito ao Espírito. Há, na seção do Espírito, substantivas 
contribuições para o pensamento filosófico ocidental em inúmeros temas (dos 
mais amplos ao mais especificamente jurídico). 
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outro e ser-para-si da percepção; o universal ou a essência, 
do entendimento. O objeto, como um Todo, é movimento 
silogístico que vai e volta do universal ao singular através 
da determinação que é singularidade suprassumida. Em 
cada um desses momentos, a consciência deve saber-se no 
objeto, e ver configurações da consciências nas formas 
que o objeto assume: é o movimento da consciência 
fenomenal visto até agora.50 

 
Longe de ser um saber onipotente e onisciente, o Saber 

Absoluto é apenas um conjunto do um tempo transmitido em 
conceitos, cujos infinitos elementos (eventualmente opostos e 
contraditórios entre si) se articulam em uma relação dialética 
consistentemente capaz de realizar o movimento. No famoso 
parágrafo 798, Hegel o descreve: 

 
Essa última figura do espírito – o espírito que ao mesmo 
tempo dá ao seu conteúdo perfeito e verdadeiro a forma 
do Si, e por isso tanto realiza seu conceito quanto 
permanece em seu conceito nessa realização – é o saber 
absoluto. O saber absoluto é o espírito que se sabe em 
figura-de-espírito, ou seja: é o saber conceituante. A verdade 
não é só em si perfeitamente igual à certeza, mas tem 
também a figura da certeza de si mesmo: ou seja, é no seu 
ser-aí, quer dizer, para o espírito que sabe, na forma do 
saber de si mesmo. A verdade é o conteúdo que na religião é 
ainda desigual à sua certeza. Ora, essa igualdade consiste 
em que o conteúdo recebeu a figura do Si. Por isso, o que 
é a essência mesma, a saber, o conceito, se converteu no 
elemento do ser-aí, ou na forma da objetividade para a 
consciência. O espírito, manifestando-se à consciência 
nesse elemento, ou, o que é o mesmo, produzido por ela 
nesse elemento, é a ciência.51 

                                            
50 MENESES, Paulo. Para ler a fenomenologia do espírito – roteiro. 3. ed. 
São Paulo: EDIÇÕES LOYOLA, 2011, p. 238. 

51 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologia do espírito. trad. de 
Paulo Meneses; com a colaboração de Karl-Heinz Efken, e José Nogueira 
Machado. 8. ed. Petrópolis, Rj: Vozes : Bragança Paulista: Editora Universitária 
São Francisco, 2013, p. 523-524. 
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Depois de expostas as figuras da experiência da 

consciência e apresentado, brevemente, o caminho do dado mais 
imediato para o mais absoluto, é importante assinalar que na 
Lógica de Hegel, o Saber Absoluto é o ponto de partida para as 
operações hegelianas. Pode-se dizer que a Ciência da Lógica é a 
apresentação do processo inverso (aproximadamente inverso) da 
Fenomenologia. 

 

2.2.2. O Hegel da Lógica 

 
Nessa parte gostaríamos de tratar de dois apontamentos. 

O primeiro deles é a tentativa de confirmar a Ciência da Lógica 
como um modo de ontologia hegeliano, através de duas possíveis 
leituras (uma estorial e outra sistemática). O segundo é fazer um 
breve comentário da estrutura da obra (como as categorias mais 
indeterminadas e abstratas possíveis, como o Ser, é possível 
chegar àquelas mais determinadas e concretas, a Ideia, passando 
por categorias intermediárias resultantes do movimento dialético 
propriamente hegeliano, Ser-aí, Nada, Devir, Essência, Aparência, 
Subjetividade, Objetividade. 

É um tema bastante delicado por ainda não haver 
grandes pesquisas unânimes convergentes a respeito do assunto. 
A própria Ciência da Lógica de Hegel ainda não foi integralmente 
traduzida para o Brasil, restando de forma mais imediata o 
primeiro volume da Enciclopédia das Ciências Filosóficas apenas (livro 
que usaremos como parâmetro de referência). 

Quanto ao primeiro apontamento, é preciso defender 
que “a lógica coincide com a metafísica, a ciência das coisas 
apreendidas no pensamento, que passavam por exprimir as 
essencialidades das coisas”. Não se trata de apresentar a lógica 
como um instrumento da razão, um facilitador do observador, a 
questão central da lógica de Hegel e fazer dela uma ontologia: a 
investigação das essencialidades das coisas (uma distinção pode 
ser feita aqui com referência à Fenomenologia, esta estava 
interessada na aparência do saber da consciência). 
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Levando em consideração esse axioma básico, duas 
leituras podem ser derivadas. Uma leitura estorial, ou seja, um 
esforço literário para compreender a narrativa hegeliana de forma 
materialmente lógica em detrimento de um estilo apenas 
cronológico, perdendo graus de especialização propriamente 
históricos mas ganhando com abstrações e encadeamentos 
lógicos mais coesos. A outra forma de ler seria por meio de 
operacionalizações que envolveria suas outras obras e, de certo 
modo, uma adequação das categorias expostas por Hegel na 
lógica às já preexistentes (como na Fenomenologia e em outros 
textos esparsos anteriores à lógica). Mesmo que haja opções entre 
os tipos de leituras, quanto à forma, Hegel já apresenta três lados 
da noção da lógica no parágrafo 79 do primeiro volume da 
Enciclopédia: 

 
A lógica tem, segundo a forma, três lados: a) o lado abstrato 
ou do entendimento; b) o dialético ou negativamente-racional; c) o 
especulativo ou positivamente racional. Esses três lados não 
constituem três partes da Lógica, mas são momentos de todo 
[e qualquer] lógico-real, isto é, de todo conceito ou de todo 
verdadeiro em geral. Eles podem ser postos 
conjuntamente sob o primeiro momento – o do 
entendimento – e por isso ser mentidos separados uns dos 
outros; mas, desse modo, não são considerados em sua 
verdade. A indicação que aqui é feita sobre as 
determinações do lógico – assim como a [sua] divisão – 
está aqui somente [numa forma] antecipada e histórica.52 

 
Quanto às partes, o parágrafo 83 da mesma obra 

apresenta resumidamente o sumário do estudo da Lógica: 
 

A Lógica divide-se em três partes: 
I – A Doutrina do Ser 
II – A Doutrina da Essência 

                                            
52 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Enciclopédia das ciências 
filosóficas: em compêndio (1830): volume I: a ciência da lógica. texto 
completo, com os adendos orais, traduzido por Paulo Meneses com a 
colaboração do Pe. José Machado. 3. ed. São Paulo: Loyola, 2012, p. 159. 
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III – A Doutrina do Conceito e da Ideia 
Quer dizer, na Teoria do pensamento:  
I – Em sua imediatez – no conceito em si 
II – Em sua reflexão e mediação, no ser-para-si, e na aparência 
do conceito 
III – Em seu ser-retornado sobre si mesmo e ser-junto-a-si 
desenvolvido – no conceito em si e para si53 

 
Portanto, passemos a ilustração dessas partes. 
Na Ciência da Lógica, três livros a compõem 

(correspondentes às três doutrinas mencionadas acima), sendo os 
dois primeiros chamados de lógica objetiva e o último de lógica 
subjetiva. Na doutrina do Ser, são apresentadas algumas categorias 
que compõem esse primeiro horizonte de operações. Antes de 
tudo, é preciso pressupor dois pólos pelos quais passam e 
desenvolvem todas elas, categorias mais indeterminadas do 
pensar possíveis: o Ser e o Nada. Fala que “o Ser vazio e o Nada 
vazio, ambos completamente vazios de conteúdo, são a mesma 
coisa quanto ao conteúdo denotado. Mas não são a mesma coisa 
quanto à origem semântica conotada” pois o “vir a ser significa 
exatamente o contrário de deixar de ser”54.  

Dessa diferença de potencial entre o Ser e o Nada é que 
surge outras duas categorias menos indeterminadas, mas com 
amplo grau de indeterminação: o Ser-aí e o Devir (vir a ser). É 
nesse campo que se desdobram outras categorias e determinações 
como a qualidade, a quantidade e a medida. 

Na doutrina da Essência, uma dança dialética é 
convocada para esse horizonte: a reciprocidade relacional 
essência-aparência. É na essência que estão contidas 
determinações nucleares como a identidade e a diferença, e nesse 
jogo o aparecer e o existir se confunde substancialmente. O que 

                                            
53 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Enciclopédia das ciências 
filosóficas: em compêndio (1830): volume I: a ciência da lógica. texto 
completo, com os adendos orais, traduzido por Paulo Meneses com a 
colaboração do Pe. José Machado. 3. ed. São Paulo: Loyola, 2012, p. 169. 

54 CIRNE-LIMA, Carlos. Depois de Hegel: uma reconstrução crítica do 
sistema neoplatônico. Caxias do Sul, RS: Educs, 2006, p. 27. 
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diferenciaria, por exemplo, uma forma de um conteúdo (e no 
caso da teoria geral do direito, por meio de quais parâmetros 
conseguiríamos distinguir uma classificação formal de uma 
material?)? Essa mesma confusão pode ser transposta para o 
campo da teoria da ideologia marxista: o que é Ideia e o que é 
Ideologia? A resposta só pode ser rigorosa na medida em que 
avançarmos para a lógica subjetiva55. 

Na doutrina do Conceito finalmente se chega a um 
emaranhado relacional possível de ser expresso por uma Ideia, 
síntese da subjetividade e da objetividade. Assim, como o Saber 
Absoluto, a última “figura” da Ciência da Lógica é a Ideia Absoluta, 
um conceito que contém em si mesmo a indissolubilidade de 
determinações que o determina. Sobre o conceito de Conceito ou 
Ideia Absoluta, dois parágrafos serão destacados: 

 
§ 236 – A ideia, como unidade da ideia subjetiva e da 
objetiva, é o conceito da ideia, para o qual a ideia como tal 
é o objeto; para o qual o objeto é ela: um objeto em que 
vieram reunir-se todas as determinações. Essa unidade é, 
pois, a verdade toda e absoluta, a ideia que se pensa a si 
mesma, e decerto aqui, enquanto ideia pensante, enquanto 
ideia lógica.56 
§ 237 – Porque a ideia absoluta não tem nela nenhum 
passar, nenhum pressupor e, de modo geral, nenhuma 
determinidade que não seja fluida e translúcida, a ideia 
absoluta é para si a forma pura do conceito, que intui seu 
conteúdo como a si mesma. É, para si, conteúdo, enquanto é o 

                                            
55 Destaco o trecho de Cirne-Lima: “Na segunda metade da Lógica da essência, 
Hegel nos dá a resposta: a realidade realmente real não são as coisas, também 
não são as aparências; a realidade que realmente existe é constituída apenas por 
relações. A relação essencial (Das Wesentliche Verhältnis) e a Relação absoluta (Das 
Absolute Verhältnis). É com essa categoria de relação que Hegel encerra a Lógica 
da essência e começa a Lógica do conceito, terceiro e último livro da Ciência da 
lógica”. CIRNE-LIMA, Carlos. Depois de Hegel: uma reconstrução crítica 
do sistema neoplatônico. Caxias do Sul, RS: Educs, 2006, p. 85. 

56 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Enciclopédia das ciências 
filosóficas: em compêndio (1830): volume I: a ciência da lógica. texto 
completo, com os adendos orais, traduzido por Paulo Meneses com a 
colaboração do Pe. José Machado. 3. ed. São Paulo: Loyola, 2012, p.366. 
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seu diferenciar ideal entre si e si mesma, e um dos 
[termos] diferenciados é a identidade consigo, mas na qual 
a totalidade da forma está contida como o sistema das 
determinações-do-conteúdo. O conteúdo é o sistema do 
lógico. Como forma, nada resta aqui à ideia senão o método 
desse conteúdo: o saber determinado do valor de seus 
momentos.57 

                                            
57 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Enciclopédia das ciências 
filosóficas: em compêndio (1830): volume I: a ciência da lógica. texto 
completo, com os adendos orais, traduzido por Paulo Meneses com a 
colaboração do Pe. José Machado. 3. ed. São Paulo: Loyola, 2012, p. 367. A 
respeito do conceito do Conceito, destaco: “Numa tentativa de explicitação 
dessa perspectiva hegeliana, por outro viés, formulemos a coisa do seguinte 
modo: a física contemporânea advoga, que a realidade material em sua 
dimensão microscópica é constituída de partículas subatômicas que, em última 
instância, são um jogo de relações de relações, interativas e integradas, dotadas 
de um princípio de indeterminação, cuja existência se traduz no princípio de 
incerteza relativo ao movimento descrito por tais partículas. Esse movimento é 
a essência de sua existência e implica, por parte de cada partícula, o 
‘conhecimento’ de suas possibilidades de diversificação dentro dos limites da 
necessidade de sua inserção na totalidade, a partir da qual cada uma é o que é. 
Por sua vez, a biologia contemporânea entende que, em todo e qualquer ser 
vivo, ou melhor, sistema vivo, também às vezes denominado sistema aberto, o 
que mantém o sistema como um todo é o ‘conhecimento, expresso tanto na 
forma de discernimento daquilo que em seu entorno é o necessário à sua 
sobrevivência quanto na capacidade interna de re-equilibração, reorganização e 
complexificação crescente a partir de sua relação com o meio exterior’. Na 
verdade, tanto no nível da física quanto no da biologia ou tanto uma partícula 
quanto um sistema vivo somente podem ser pensados, isoladamente, como 
objetos separados do todo pela capacidade de abstração do entendimento de 
apreendê-los como fronteiras de padrão discernível, não como objetos dotados 
de uma existência compacta e individual em si e para nós, mas sim como 
fronteiras de padrão que discernimos no todo articulado da existência efetiva 
ou em termos hegelianos: é a idealidade finita que somos capazes de abstrair da 
realidade infinita. Continuando com a nossa formulação para uma tentativa de 
elucidação do Conceito como Conhecimento Absoluto ou como toda a 
realidade, consideremos, ainda, a contribuição de uma das ciências mais 
recentes, a Cibernética. Com os avanços obtidos nessa ciência pode-se 
distinguir melhor o cérebro humano de um computador e, assim, conhecer 
melhor, por analogia, a mente humana. Conforme os conhecimentos mais 
recentes, a diferença fundamental entre a mente humana e o computador é que 
este comporta-se como um sistema fechado não é capaz de lidar com nada que 
já não esteja previamente contido em seus programas e apenas processa 
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Para finalizar, apenas uma questão de ajuste teórico: a 

concepção de Ideia não significa, de modo algum, uma intuição 
corriqueira de qualquer sujeito a qualquer momento; para Hegel a 
noção de Ideia é justamente o oposto dessa afirmação, ela está 
longe de ser o resultado de uma invenção espontânea cotidiana, é 
a expressão de todo esse percurso da lógica – deve conter um 
caráter objetivo, um caráter subjetivo, um caráter relacional e um 
caráter sistemático. Sem esses quatro elementos, a Ideia não deixa 
de ser uma Certeza Sensível. 

 

2.2.3. O Hegel da Enciclopédia 

 
Quanto ao Hegel da Enciclopédia: 

 
Deve-se destacar que o sistema hegeliano divide-se em 
três partes: a Ciência da Lógica, equivalente à antiga 
Ontologia (ou Metafísica Geral), onde está exposto e 
fundamentado o princípio do sistema (Ideia); a Filosofia 
da Natureza, representando a Ideia enquanto exteriorizada 
de si mesma (o que significa, para Hegel, a estrutura lógica 
da Ideia não plenamente realizada, ainda misturada com 
elementos de contingência e acaso); e, por fim, a Filosofia 
do Espírito, onde o processo de desenvolvimento da Ideia 
atinge seu ápice em três momentos diversos: o surgimento 
da subjetividade propriamente dita (espírito subjetivo); a 
realização dessa subjetividade na formação do Direito, da 
Moralidade e da Eticidiade (espírito objetivo); a 
plenificação do processo de autoconhecimento do espírito 
por ele mesmo na Filosofia, quando os traços de 

                                                                                             
informações, ainda que o faça com extrema rapidez, enquanto a mente 
humana se comporta como um sistema aberto, não só é capaz de lidar com o 
novo, mas também dele necessita para sua manutenção e desenvolvimento 
(uma pessoa que cessa de adquirir conhecimentos qualitativamente 
significativos atrofia sua capacidade mental). A mente humana, portanto, não 
se limita a processar informações, mas cria e processa ideias.” MORAES, 
Alfredo de Oliveira. A Metafísica do conceito: sobre o problema do 
conhecimento de Deus na Enciclopédia das ciências filosóficas de 
Hegel. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003, (Coleção filosofia 157), p. 76. 
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contingência estão plenamente dissolvidos na 
interioridade absoluta do espírito (espírito absoluto). Esse 
ponto final equivale, na verdade a um retorno à Lógica, e o 
sistema completa, desse modo, sua estrutura circular.58 

 
Seguindo esse percurso da Enciclopédia, queremos insistir 

em alguns pontos de alta relevância: a) defender a noção de um 
sistema possível que envolve três frentes – a lógica, a natureza e o 
espírito – e, com isso, apresentar certa coesão nesses três grandes 
campos; b) localizar a especificidade do nosso objeto (a Filosofia 
do Espírito Objetivo59) para encaminhar o debate para o próximo 
tópico. 

O sistema hegeliano contido na Enciclopédia (nos 577 
parágrafos) deve ser, antes de mais nada, encarada a partir de sua 
autofundação relacional do ponto de vista da totalidade do 
pensamento livre e verdadeiro,  

 
§14 – O mesmo desenvolvimento do pensar, que é 
exposto na história da filosofia, expõe-se na própria 
filosofia, mas liberto da exterioridade histórica – puramente 
no elemento do pensar. O pensamento livre e verdadeiro é em 
si concreto, e assim é ideia, e em sua universalidade total é a 
ideia ou o absoluto. A ciência [que trata] dele é 
essencialmente sistema, porque o verdadeiro, enquanto 
concreto, só é enquanto desdobrando-se em si mesmo, e 
recolhendo-se e mantendo-se junto na unidade – isto é, 
como totalidade; e só pela diferenciação e determinação de 

                                            
58 LUFT, Eduardo. As sementes da dúvida. São Paulo: Mandarim, 2001, p. 
28. 

59 Destaco o trecho: “Essa seção abrange: o Direito, a Moralidade e a Eticidade, 
sendo que essa última se divide em Família, Sociedade Civil e Estado. Foi a única 
parte da Enciclopédia que Hegel desenvolveu numa obra mais extensa, no fim de 
sua vida, nos Princípios da Filosofia do Direito. Mas antes de escrever a Enciclopédia, 
tinha publicado uma Lógica em três volumes: seu ideal era fazer um 
desenvolvimento parecido para cada parte de sua Enciclopédia, mas as 
vicissitudes da vida prática e seu falecimento aos 61 anos não lhe permitiram 
cumprir esse projeto. Adiante daremos uma visão geral da Filosofia do Direito”. 
MENESES, Paulo. Abordagens hegelianas. Rio de Janeiro: Vieira & Lent, 
2006, p. 27. 
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suas diferenças pode existir a necessidade delas e a 
liberdade do todo.60 

 
Pensar o Todo em cada singularidade e momento é o 

grande desafio para quem está disposto a decifrar o pensamento 
enciclopédico de Hegel. essa ciência envolve três grandes partes 
mas um só movimento. No parágrafo 18. Hegel esse panorama 
dizendo que 

 
Como não se pode dar uma representação prévia, geral, de 
uma filosofia pois somente o todo da ciência é a exposição 
da ideia, assim também sua divisão só pode ser concebida a 
partir dessa exposição; a divisão é como a ideia, da qual 
tem de tirar uma antecipação. A ideia porém se comprova 
como o pensar pura e simplesmente idêntico a si mesmo, 
e esse como atividade de se opor a si mesmo para ser para 
si; e ser nesse Outro, somente junto a si mesmo. Assim a 
ciência se divide em três partes: 
I – A lógica, a ciência da ideia de si e para si; 
II – A Filosofia da Natureza, como a ciência da ideia em seu ser-
outro; 
III – A Filosofia do Espírito, enquanto ideia que em seu ser-outro 
retorna a si mesma.61 

 

                                            
60 Destaco ainda o § 15 na mesma página: “Cada uma das partes da filosofia é 
um Todo filosófico, um círculo que se fecha sobre si mesmo; mas a ideia 
filosófica está ali em uma particular determinidade ou elemento. O círculo 
singular, por ser em si totalidade, rompe também a barreira de seu elemento e 
funda uma esfera ulterior. Por conseguinte, o todo se apresenta como um 
círculo de círculos, cada um dos quais é um momento necessário, de modo que 
o sistema de seus elementos próprios constitui a ideia completa, que 
igualmente aparece em cada elemento singular.” HEGEL, Georg Wilhelm 
Friedrich. Enciclopédia das ciências filosóficas: em compêndio (1830): 
volume I: a ciência da lógica. texto completo, com os adendos orais, 
traduzido por Paulo Meneses com a colaboração do Pe. José Machado. 3. ed. 
São Paulo: Loyola, 2012, p. 55.  

61 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Enciclopédia das ciências 
filosóficas: em compêndio (1830): volume I: a ciência da lógica. texto 
completo, com os adendos orais, traduzido por Paulo Meneses com a 
colaboração do Pe. José Machado. 3. ed. São Paulo: Loyola, 2012, p. 58 
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A questão da Lógica já foi tratada anteriormente, 
partiremos então para a Filosofia da Natureza em um breve 
comentário. 

Nessa segunda parte da Enciclopédia, a investigação 
começa com a passagem de uma lógica (algo construído no plano 
dos conceitos, das ideias) exteriorizando-se para as relações 
concretas, materialistas. Qual seria o conceito de natureza? Quais 
seriam as formas de se apropriar dela mantendo a severa distinção 
com a lógica e antecipando a questão do mundo humano (do 
espírito)? 

Além de uma abordagem introdutória a respeito do 
conceito de natureza e suas características, os três grandes temas 
(que vão desde o espaço e o tempo até o organismo animal) são: 
a Mecânica (parágrafos 253-271), a Física (parágrafos 272-336) e a 
Orgânica (parágrafos 337-376). Só depois de passados esses 
tópicos é que possível àquela ideia em seu ser-outro retornar a si mesma 
como espírito. 

Hegel conceitua o espírito como: 
 

§ 381 – O espírito tem para nós a natureza por sua 
pressuposição, da qual ele é a verdade e, por isso, seu 
[princípio] absolutamente primeiro. Nessa verdade, a 
natureza desvaneceu, e o espírito se produziu como ideia 
que chegou ao seu ser-para-si, cujo objeto, assim como o 
sujeito, é o conceito. Essa identidade é a negatividade absoluta, 
porque o conceito tem na natureza sua objetividade 
externa consumada, porém essa sua extrusão é 
suprassumida, e o conceito tornou-se nela idêntico a si 
mesmo. Por isso o conceito só é essa identidade enquanto 
é retornar a natureza.62 

 
Esse retornar a si como espírito manifestamente 

presente em um só tempo é o conjunto da totalidade de um 
regime temporal que, por um lado, é criado por ele (Espírito 

                                            
62 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Enciclopédia das ciências 
filosóficas: em compêndio (1830): volume III: filosofia do espírito. texto 
completo, com os adendos orais, traduzido por Paulo Meneses com a 
colaboração do Pe. José Machado. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2011, p. 15. 
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Subjetivo), mas, que ao mesmo tempo, cria condições para que 
ele exista (Espírito Objetivo) e ainda ser percebido (Espírito 
Absoluto). Não muito diferente do § 381, Marx, ao citar 
expressamente Hegel, parece concordar ao dizer que “os homens 
fazem a sua própria história; contudo, não a fazem de livre e 
espontânea vontade, pois não são eles quem escolhem as 
circunstâncias sob as quais ela é feita, mas estas lhes foram 
transmitidas assim como se encontram”63. Essa é exatamente a 
divisão feita por Hegel no terceiro volume da Enciclopédia64. 

Como Espírito que se relaciona consigo, tem-se: a 
Antropologia (parágrafos 388-412), que não remete à teoria 
antropológica surgida no século XIX, mas que, de modo sucinto, 
quer dizer o campo que investiga a alma e seus afetos; a Fenomenologia 
do Espírito (parágrafos 413-439), que contém apenas os temas da 
consciência, da consciência-de-si e da razão da obra Fenomenologia; 
e a Psicologia (parágrafos 440-482), que também não quer dizer 
do campo de estudos clínicos, mas algo que diga respeito à teoria 
da ação. 

Como Espírito essente em si e para si, isto é, como espírito 
que percebe o subjetivo e o objetivo, tem-se três figuras da 
formação cultural de experimentação das sensações (seja pela 
catarse, pela fé ou pela contemplação filosófica). Figuras essas 

                                            
63 MARX, Karl. O 18 de Brumário de Luís Bonaparte. trad. e notas de 
Nélio Schneider; prólogo de Herbert Marcuse. São Paulo: Boitempo, 2011, 
(Coleção Marx-Engels), p.25. E continua: “A tradição de todas as gerações 
passadas é como um pesadelo que comprime o cérebro dos vivos”. 

64 Destaco: “§ 385 – O desenvolvimento do espírito é este: 1º) O espírito é na 
forma da relação a si mesmo: no interior dele lhe advém a totalidade ideal da ideia. 
Isto é: o que o seu conceito é, vem-a-ser para ele; para ele, o seu ser é isto: ser 
junto de si, quer dizer, ser livre. [É o] espírito subjetivo. 2º) [O espírito é] na 
forma da realidade como [na forma] de um mundo a produzir e produzido por 
ele, no qual a liberdade é como necessidade presente. [É o] espirito objetivo. 3º) 
[O espírito é] na unidade – essente em si e para si e produzindo-se eternamente – 
da objetividade do espírito e de sua idealidade, ou de seu conceito: o espírito 
em sua verdade absoluta. [É] o espírito absoluto.” HEGEL, Georg Wilhelm 
Friedrich. Enciclopédia das ciências filosóficas: em compêndio (1830): 
volume III: filosofia do espírito. texto completo, com os adendos orais, 
traduzido por Paulo Meneses com a colaboração do Pe. José Machado. 2. ed. 
São Paulo: Loyola, 2011, p. 29. 
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infinitas porque se projetam e galgam representações que, no 
plano do conhecer, são eternas: a Arte (parágrafos 556-563); a 
Religião Revelada (parágrafos 564-571); e a Filosofia (parágrafos 
572-577) como ponto mais alto do saber do Espírito. 

Para concluir, o momento intermediário do Espírito, 
uma realidade de um mundo a produzir e produzido por ele fundado na 
liberdade como necessidade, título que será tratado no próximo tópico 
e que finalizará o primeiro capítulo. No conjunto hegeliano, o 
Espírito Objetivo é tratado de maneira semelhante em dois 
textos, um está na própria Filosofia do Direito (com seus 360 
parágrafos) e o outro no terceiro volume da Enciclopédia (com seus 
69 parágrafos - parágrafos 483-552). As apresentações aparecem 
nesses dois excertos de maneira idêntica: considerações 
preliminares, o Direito Abstrato, a Moralidade e a Eticidade65. 

                                            
65 Destaco aqui os parágrafos 483, 484 e 487, respectivamente: “§ 483 – O 
espírito objetivo é a ideia absoluta, mas essente apenas em si; por isso, 
enquanto está no terreno da finitude, sua racionalidade efetiva conserva nela o 
lado do aparecer exterior. A vontade livre tem imediatamente nela, antes de 
tudo, as diferenças, [a saber,] que a liberdade é sua determinação interna e sua 
meta, e que se refere a uma objetividade exterior pré-encontrada, que se cinde 
no [elemento] antropológico das necessidades [Bedürfnisse] particulares, nas 
coisas naturais externas que são para a consciência, e na relação de vontades 
singulares e vontades singulares, que são a uma consciência-de-si delas como 
diversas e particulares; esse lado constitui o material exterior para o ser-aí da 
vontade”; “§ 484 – Mas a atividade finalística dessa vontade é realizar seu 
conceito – a liberdade – no lado exteriormente objetivo, de modo que esse seja 
como um mundo determinado por aquela vontade, a ponto de estar nele junto 
de si mesma, concluída consigo mesma, [e] o conceito, assim, implementado 
em ideia. A liberdade, configurada em efetividade de um mundo, recebe a forma 
da necessidade, cuja conexão substancial é o sistema das determinações da 
liberdade, e cuja conexão fenomênica é como a potência, o ser-reconhecido, isto é, 
seu vigorar na consciência”. HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. 
Enciclopédia das ciências filosóficas: em compêndio (1830): volume III: 
filosofia do espírito. texto completo, com os adendos orais, traduzido por 
Paulo Meneses com a colaboração do Pe. José Machado. 2. ed. São Paulo: 
Loyola, 2011, p. 279. Ainda: “§ 487 – A vontade livre é: A – Primeiro, ela 
mesma, imediata, e portanto, enquanto vontade singular, é a pessoa. O ser-aí que 
esta dá à sua liberdade é a propriedade. O direito como tal é o direito formal, 
abstrato; B – Refletida sobre si mesma, de modo que tem seu ser-aí no interior 
de si, e por isso está determinada ao mesmo tempo como [vontade] particular – 
[é] o direito da vontade subjetiva, a moralidade; C – A vontade substancial 
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2.3. DA FILOSOFIA DO ESPÍRITO OBJETIVO ... (AINDA NÃO 

MATERIALISTA) 

 
 

A tarefa da teoria marxista consiste em averiguar tais conclusões 
gerais e em prosseguir o estudo dos dados históricos concretos. O 

desenvolvimento não pode ocorrer de maneira idêntica nos diversos 
domínios da vida social. Eis a razão por que é indispensável um 

trabalho minucioso de observação, de comparação e análise. Apenas 
quando tivermos nos aprofundado no estudo do ritmo e da forma de 
supressão das relações de valor na economia e, simultaneamente, do 
aniquilamento dos momentos jurídicos privados na superestrutura 

jurídica, e, finalmente, da dissolução progressiva do próprio conjunto 
da superestrutura jurídica condicionada por estes processos 

fundamentais, é que poderemos afirmar que explicamos pelo menos 
um aspecto do processo de edificação da cultura sem classes do futuro. 
Evgeny Pachukanis, Teoria Geral do Direito e Marxismo 

 
 
Para concluir esse primeiro capítulo é preciso passar a 

limpo três pontuações que se fazem importantes nesse momento 
e com as quais a montagem desse primeiro bloco torna-se 
indispensável: assumir uma posição de o que é chamado de 
Direito, do ponto de vista da totalidade, é nada mais que o 
Espírito Objetivo. Isto quer dizer que o Direito não se restringe 
ao nível do universal das normas, muito menos o universo das 
leis, o que está em jogo é o direito abstrato (que envolveria aqui a 
categoria de liberdade e de propriedade, sua extensão e sua 
investigação), a moralidade (que seria a ação articulada na 
existência) e a objetividade (as categorias que marcam e 
condensam essas próprias relações); apresentar a Ideia do 

                                                                                             
enquanto efetividade, conforme ao seu conceito, no sujeito e totalidade da 
necessidade [Notw.] – [é] a eticidade, na família, na sociedade civil e no Estado.” 
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Enciclopédia das ciências filosóficas: 
em compêndio (1830): volume III: filosofia do espírito. texto completo, 
com os adendos orais, traduzido por Paulo Meneses com a colaboração do Pe. 
José Machado. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2011, p. 281. 
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Direito66, e, a partir dela, fazer o percurso da posição mais 
abstrata e indeterminada (a consolidação da liberdade da vontade) 
até a mais concreta e efetiva (a noção de Estado em suas 
vertentes); enfatizar que a carga materialista promovida pelo 
marxismo é capaz de otimizar teoricamente nossas enunciações, 
fazendo que a teoria hegeliana seja convocada a contribuir para 
uma filosofia que tem sob uma de suas condições o jurídico. 

Quando à primeira pontuação, viu-se, a partir dos temas 
precursores, um esboço do caminho construído por Hegel para se 
chamar a uma noção clara e objetiva do Espírito Objetivo (§ 487 
da Enciclopédia). Chamar o momento de nosso tempo (moderno 
ou capitalista) em sua disposição estrutural ou objetiva é o que 
caracteriza a Filosofia do Espírito Objetivo. Materialmente 
falando, as categorias de vontade, liberdade, pessoa, propriedade, 

                                            
66 Para a Ideia (ou o Conceito) de direito, Hegel apresenta em seus parágrafo 1 
e 2 em duas das traduções já comentadas anteriormente – HEGEL, Georg 
Wilheim Friedrich. Princípios da filosofia do direito. trad. Orlando Vitorino. 
São Paulo: Martins Fontes, 1997. (Clássicos); HEGEL, Georg Wilheim 
Friedrich. Linhas fundamentais da filosofia do direito, ou, Direito natural 
e ciência do estado em compêndio. trad. Paulo Meneses ... [et al.]. São 
Leopoldo, RS: Ed. UNISINOS, 2010. (Ideias. Clássicos) – que, para fins de 
abreviação, serão grifadas respectivamente como PFD, 1997 e FD, 2010. 
Destaco aqui o trecho: “1 – O objeto da ciência filosófica do direito é a Ideia 
do direito, quer dizer, o conceito do direito e a sua realização. (...) 2 – A ciência 
do direito faz parte da filosofia. o seu objeto é, por conseguinte, desenvolver, a 
partir do conceito, a Ideia, porquanto esta é a razão do objeto, ou, o que é o 
mesmo, observar a evolução imanente própria da matéria. Como parte da 
filosofia, tem um ponto de partida definido que é o resultado e a verdade do 
que precede e do qual constitui aquilo a que se chama prova. Quanto à sua 
gênese, o conceito do direito encontra-se, portanto, fora da ciência do direito. 
a sua dedução está aqui suposta e terá de ser aceita como dado.” PFD, 1997, 
p.1-2. “§ 1 – A ciência filosófica do direito tem por objeto a ideia do direito, o 
conceito do direito e sua efetivação. (...) § 2 – A ciência do direito é uma parte 
da filosofia. Por isso ela tem a desenvolver, a partir do conceito, a ideia, enquanto 
essa é a razão de um objeto ou, o que é o mesmo, tem de observar o 
desenvolvimento imanente da Coisa mesma. Enquanto parte, ela tem um ponto 
de partida determinado, que é o resultado e a verdade do que precede e do qual 
constitui a chamada demonstração dos mesmos. Por isso, segundo seu devir, o 
conceito de direito cai fora da ciência do direito; aqui sua dedução é 
pressuposta e ele tem de ser admitido como dado.” FD, 2010, p.47. 
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contrato, bem-estar, família, sociedade civil, estado, estão 
contidas no conceito sem, no entanto, não o esgotarem. Haveria, 
em tese, algo mais ali. Haveria o conjunto de relações (internas, 
subjetivas, contingenciais, externas e objetivas) presentes nos 
interstícios dessas próprias categorias. 

Walter Jaeschke, em longos trechos, lança informações a 
respeito da totalidade desses dados: 

 
O conceito de Espírito Objetivo permite a interpretação 
unitária da vida social, que abrange o direito, a moralidade 
e a eticidade. Por isso, a ciência do Espírito Objetivo é 
uma “ciência unitária” – embora diferenciada em seu 
interior. Diferentemente dos dias atuais, ela não se 
decompõem em ética, por um lado, e filosofia do direito, 
por outro – se é que os promotores da “reabilitação da 
Filosofia Prática” não esqueceram, de qualquer forma, a 
filosofia do direito. e a unidade de direito, moralidade e 
eticidade, que Hegel pensa no conceito de Espírito 
Objetivo, não foi comprada ao preço de ele, por seu lado, 
ter esquecido a ética. Ele dimensionou a sua “Filosofia do 
Espírito Objetivo” também como uma disciplina 
sucedânea da ética – se o fez com razão, é uma pergunta à 
qual retornarei mais adiante. Mesmo se concedermos à 
ética uma função mais importante do que Hegel, a sua 
inserção no contexto do direito e das instituições éticas só 
pode ser ignorada, quando muito, temporariamente, no 
plano do método.67 

                                            
67 Destaco, ainda, alguns trechos das páginas subsequentes: “No âmbito da 
esfera do Espírito Objetivo, podemos indicar com exatidão as diferenças entre 
as esferas ‘direito’ e ‘moralidade’ ou ‘moralidade’ e ‘eticidade’. Porém, a relação 
entre ‘direito’ e ‘eticidade’ poderia afigurar-se um tanto desorientadora, pois 
Hegel usa o termo ‘direito’ no duplo sentido – no sentido amplo, no qual ele 
intitula o seu compêndio Linhas fundamentais da Filosofia do Direito, e no sentido 
mais estrito, limitado ao ‘direito abstrato’. No sentido amplo, o ‘direito’ não 
abrange apenas ‘o restrito direito jurídico’, mas a existência de todas as 
determinações da liberdade”. “Com essa diferenciação entre o conceito amplo 
e o conceito estreito, a utilização que Hegel faz do termo ‘direito’ parece ser 
muito flexível. Apesar disso, podemos objetar-lhe que a ampliação do conceito 
do direito, como ‘existência da liberdade’, até a história universal, dilui 
excessivamente o seu conteúdo. De outro lado, o conceito estreito do direito 



JOSÉ MAURO GARBOZA JUNIOR | 85 

 

 
O ponto de partida da Filosofia do Direito, dado como 

pressuposto esse tempo relacional de realizações racionais, é a 
vontade, e sua substância material, a liberdade68. Se a vontade existe, 
ela precisa agir e, ao agir, ela constrói mundos e visões de mundo 
completamente diferentes: cada ação é capaz de verter a ordem 
do mundo de acordo com a sua própria duração, seus 
impedimentos são levados em consideração e nunca mais o que 
era antes poderá voltar a ser. 

A vontade pensada em abstrato opera seguindo as 
orientações dadas pela liberdade. Mas nesse momento já é preciso 
aparecer a suprassunção e a especificação, nos três termos que 
compõem a vontade: a pura indeterminidade, a diferenciação e a 
determinação, e a particularização elevada ao grau de universalidade 
(tanto pela sua forma quanto pelo seu conteúdo). 

Vontade enquanto pura indeterminidade diz respeito à 
vontade pensada de maneira mais pura, no domínio do “querer 

                                                                                             
“formal” ou ‘jurídico’ ou ‘civil’ provavelmente é definido tem termos 
demasiado estreitos – uma vez que Hegel também trata, sob o título de ‘direito 
abstrato’, apenas determinações genericamente jusnaturalistas ou jus-
racionalistas da esfera do Direito Privado e do Direito Penal, mas não o 
Direito Público. Por isso, o título ‘Filosofia do Espírito Objetivo’ 
provavelmente corresponde bem mais às intenções sistemáticas de Hegel do 
que o título ‘Filosofia do Direito’”. “A marca inconfundível da filosofia 
hegeliana do Espírito Objetivo está apenas na simultaneidade das duas 
dimensões – a da liberdade e a da necessidade – e na forma específica da sua 
concatenação: a própria necessidade, que parece obstar à consciência da 
liberdade, é a própria necessidade do desenvolvimento da liberdade.”. 
JAESCHKE, Walter. Direito e eticidade. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004, 
(Coleção Filosofia nº 176), p. 13-16. 

68 Destaco o parágrafo 4: “O domínio do direito é o espírito em geral; aí, a sua 
base própria, o seu ponto de partida está na vontade livre, de tal modo que a 
liberdade constitui a sua substancia e o seu destino e que o sistema do direito é 
o império da liberdade realizada, o mundo do espírito produzido como uma 
segunda natureza a partir de si.” PFD, 1997, p. 12. “§4 – O terreno do direito 
é, em geral, o espiritual, e sua lugar e seu ponto de partida mais precisos são a 
vontade, que é livre, de modo que a liberdade constitui sua substância e sua 
determinação e que o sistema do direito é o reino da liberdade efetivada, o 
mundo do espírito produzido a partir dele mesmo, enquanto uma segunda 
natureza.” FD, 2010, p. 56. 
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algo”. Por não haver um sujeito-orientador dessa primeira 
vontade, o próprio sujeito juntamente com o querer e o objeto da 
vontade estão em níveis indeterminados. Algo que opera segundo 
esse regime só pode, no fim das contas, causar a mais pura 
destruição, pois o querer infinito nunca alcança seus objetivos e 
passa por cima de tudo e de todos em favor de sua inclinação.  

Ao querer tudo, a vontade esbarra em uma resistência 
fundamental para sua própria constituição: o Eu. Assim, a 
reformulação “Eu quero algo” já contém um grau de 
especificação, uma vez que a vontade agora se rebaixa do infinito 
indeterminado para “prestar contas” ao infinito do Eu. Sua 
potência é rebaixada inversamente à sua capacidade de destruição, 
tendo como resultado final desse processo o ganho em 
determinação (o Eu pode querer coisas de maneira reduzida à da 
vontade apenas sabe que quer). 

Chega-se então, ao último momento dessa jornada, o 
momento da singularização e da autodeterminação – “um Eu que 
quer um algo”. É pela intromissão de mais determinações que a 
vontade se rebaixa ao estatuto de vontade de alguém sobre 
alguma coisa, é a vontade imediata que é livre (tanto em sua 
forma porque já passou da indeterminação destruidora, quanto 
em seu conteúdo que pois agora ela sabe o que quer). Jaeschke 
acerta dizendo que “a marca da filosofia do direito de Hegel, no 
entanto, reside no fato de ele elevar à consciência essa 
problemática da lógica interna do livre arbítrio, que se objetiva e 
da sua posição diante da autoconsciência da liberdade”69. 

A introdução teórica ao direito feita por Hegel parte 
desse enfrentamento da vontade com ela mesma chegando à 
realização da liberdade. Safatle diz que a liberdade em Hegel 
significa 

 
dar a si mesmo as suas determinações, autodeterminar-se 
de modo totalmente independente. “Liberdade realizada” 
significa que a vontade se autodetermina de modo 
plenamente livre, auto-suficiente. A pergunta é: como a 

                                            
69 JAESCHKE, Walter. Direito e eticidade. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004, 
(Coleção Filosofia nº 176). P. 18. 
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vontade se determina? Sabemos que em Hegel determinar 
é negar. A resposta à pergunta passa pelo exame do 
conceito responsável pela negação-determinação.70 

 
É só por meio desse exercício que é possível definir o 

primeiro axioma da teoria hegeliana sem cair nas explicações 
transcendentais ou empiristas do “direito natural” de sua época71. 
A perspectiva do autor é fazer que o próprio desenvolvimento de 
suas sugestões pudesse se explicar na medida em que as 
categorias, de certo modo, são forçadas a se desenvolverem.  

A Introdução quer se propor a resolver esse problema 
entre a vontade, a liberdade, as paixões e o arbítrio em um longo 
trecho de 32 parágrafos que demonstram esse caminho da 
determinação da vontade, quais suas relações com as percepções 
sensíveis e a interferência do desejo irracional na constituição 
absolutamente livre. O que se espera com essas operacionalizações é 
a propositura de um conceito de vontade que possa agir 
livremente, não seja coagida ou destruidora, nem que seja 
propriedade de apenas alguns. A universalização da vontade (isto 

                                            
70 LUFT, Eduardo. Para uma crítica interna ao sistema de Hegel. Porto 
Alegre: EDIPUCRS, 1995, p. 155. 

71 Destaco os trechos: “Nesse contexto, Hegel denomina ‘empíricos’ todos os 
enfoques do direito natural que partem de definições fictícias ou 
antropológicas da natureza humana para projetar com base nelas, e valendo-se 
de diversas suposições suplementares, uma organização racional do convívio 
social; em teorias desse tipo, as premissas atomísticas se condensam na 
concepção segundo a qual os modos de comportamento admitidos como 
“naturais” são sempre e somente atos separados de indivíduos isolados, aos 
quais acrescem depois, como que do exterior, as formas de constituição de 
comunidade”. HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática 
moral dos conflitos sociais. trad. de Luiz Repa; apresentação de Marcos 
Nobre. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2009, p. 38-39. Ainda: “O vocabulário da 
‘segunda natureza’ é uma maneira astuta de insistir, contra o contratualismo, na 
existência da liberdade como direito natural, inalienável e irrenunciável, mas 
como um direito natural fundado em uma ‘segunda natureza’ fruto de um 
longo processo histórico, em uma naturalização de hábitos que tem peso 
irreversível”. SAFATLE, Vladimir. Grande Hotel Abismo: por uma 
reconstrução da teoria do reconhecimento. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2012, p. 59. 



88 | PARA UMA FILOSOFIA DO ESPÍRITO OBJETIVO MATERIALISTA 

 

é, que todos independentemente fazem uso da vontade nos mais 
variados graus de sociabilidade) é a grande defesa de Hegel para 
aquele tempo novo que estava surgindo em sua frente; e termina 
a introdução com o parágrafo 33 fazendo uma sumarização dos 
desenvolvimentos desse ponto de partida: 

 
§ 33 – Segundo o movimento gradual do desenvolvimento 
da ideia da vontade livre em e para si, a vontade é: 

A. imediata; seu conceito, por isso, é abstrato, - a personalidade, 
– e seu ser-aí é uma coisa exterior, imediata; – é a esfera do 
direito abstrato ou formal. 

B. a vontade refletida dentro de si, a partir do ser-aí externo, 
determinada como singularidade subjetiva frente ao universal, 
– esse, sendo de uma parte algo de interior, o Bem, e de 
outra parte algo de exterior, um mundo aí presente, e esses 
dois aspectos da ideia sendo somente mediados um pelo outro; 
a ideia em sua cisão ou em sua existência particular, o direito 
da vontade subjetiva em relação com o direito do mundo e 
com o direito da ideia, mas apenas na ideia sendo em si; – a 
esfera da moralidade. 

C. a unidade e a verdade desses dois momentos abstratos, – a 
ideia pensada do Bem, realizada na vontade refletida dentro 
de si e no mundo exterior; – de modo que a liberdade, 
enquanto substância, existe tanto como efetividade e necessidade 
quanto como vontade subjetiva; – a ideia em sua existência 
universal em si e para si; a eticidade. 
Mas a substância ética é igualmente:  

a.  espírito natural; – a família, 
b. na sua cisão e no seu fenômeno; – a sociedade civil, 
c. o Estado, enquanto liberdade que na livre autonomia da 

vontade particular é igualmente universal e objetiva – esse 
espírito efetivo e orgânico α. é [aquele] de um povo, β. 
através da relação dos espíritos dos povos particulares, γ. 
torna-se efetivo e se manifesta na história do mundo 
como o espírito universal do mundo, do qual o direito é o 
mais elevado.72 

                                            
72 FD, 2010, p.77-78. Destaco: “33 – Segundo as fases do desenvolvimento da 
ideia da vontade livre em si e para si, a vontade é: a) Imediata. O seu conceito é 
portanto abstrato: a personalidade; e a sua existência empírica é uma coisa 
exterior imediata, é o domínio do direito abstrato ou formal; b) A vontade que 
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Consolidada toda a teoria na vontade, surge então, na 

sua imediateidade, essa vontade imediata que é o Direito Abstrato. 
Próximo às teorias normativas do direito, esse Direito Abstrato é 
o que dará  forma às primeiras externalizações de uma vontade 
que, para realizar-se, precisa incorporar matérias, e “isso é o que 
permitirá compreender porque Hegel, falando da liberdade, não 
comece por uma dissertação ‘metafísica’, mas por uma análise da 
liberdade concreta em sua forma mais primitiva, mais simples, 
mais abstrata”73. A primeira matéria a ser incorporada na vontade 
livre é o próprio corpo por aquele que quer, em outras palavras é 
a partir do próprio corpo que a pessoa se torna sujeito74.  

                                                                                             
da existência exterior regressa a si é aquela determinada como individualidade 
subjetiva em face do universal (sendo este em parte, como bem, interior, e em 
parte, como mundo dado, exterior), sendo estes dois aspectos da ideia obtidos 
apenas um por intermédio do outro; é a ideia dividida na sua existência 
particular, o direito da vontade subjetiva em face do direito do universo e do 
direito da ideia que só em si existe ainda, é o domínio da moralidade subjetiva; c) 
Unidade e verdade destes dois fatores abstratos: a pensada ideia do Bem 
realizada na vontade refletida sobre si e no mundo exterior, embora a liberdade 
como substância existe não só como real e necessária mas ainda como vontade 
subjetiva. É a ideia na sua existência universal em si e para si, é a moralidade 
objetiva. Por sua vez, a substância é simultaneamente: a) Espírito natural, 
família; b) Espírito dividido e fenomênico, sociedade civil; c) O Estado como 
liberdade que, na livre autonomia da sua vontade particular, tem tanto de 
universal como de objetiva; tal espírito orgânico e real (a) de um povo torna-se 
real em ato e revela-se através (b) de relações entre os diferentes espíritos 
nacionais (c) na história universal como espírito do mundo cujo direito é o que 
já de supremo.” PFD, 1997, p. 35-36. 

73 WEIL, Eric. Hegel e o Estado: cinco conferências seguidas de Marx e 
a filosofia do direito. trad. Carlos Nougué. São Paulo: É Realizações, 2011. 
(Coleção Filosofia Atual), p. 43. 

74 Destaco: “Apresenta-se explicitamente, assim, o que até aqui só era 
verdadeiro aos olhos do filósofo: a oposição entre a vontade universal que não 
é senão em si (ou seja, para nós que procedemos a esta investigação partindo 
do ponto de vista da razão e do universal, da ciência) e a vontade individual 
que não é livre senão para si mesma. São o dano (civil) e o crime (penal) o que 
revela a justiça como o objeto da vontade profunda, que opõe o arbitrário à 
liberdade, a alienação à razão: o homem não quer o mal que ele faz, porque ele 
não quer que o mal seja feito, dado que o mal suprime não só a liberdade 
racional, mas também o arbitrário na medida em que o arbitrário ainda não 
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O sujeito de direito nada mais é que esse ponto de 
convergência em que se encontram a vontade e a personalidade. 
Contém, segundo o § 3, “a capacidade jurídica e constitui o 
conceito e a base, também abstrata, do direito abstrato e, por isso, 
formal. O imperativo jurídico  é por isso: sê uma pessoa  e respeita os 
outros enquanto pessoas”75. 

O que promove ainda mais a universalização do direito 
na modernidade é a possibilidade de todos, independentemente 
de quaisquer questões (a não ser a irracional), de ser sujeito de 
direitos. Em outros tempos, como no caso da normatividade 
romana, o reconhecimento de sujeito de direitos passava pelos 
critérios alcançados no qual a pessoa tornava-se sujeito apenas 
momentaneamente (no caso do status civitatis, status libertatis e status 
familiae). A imposição proposta e vista por Hegel é que a 
transformação em sujeito de direitos é absoluta, automática não 
como um objetivo alcançado, mas como um reconhecimento 
declarado por todas as esferas de sociabilização. O sujeito de direito é 

                                                                                             
afirma somente a autonomia deste homem, mas a autonomia do homem. Para 
o homem que compreendeu a injustiça (nada indica, mas nada tampouco exige 
que todo indivíduo chegue a esta compreensão), a pessoa do direito não é mais 
o homem todo: ele se sabe vontade individual; mas, em sua vontade individual, 
ele se quer universal: para empregar a terminologia hegeliana, a pessoa torna-se 
sujeito.” WEIL, Eric. Hegel e o Estado: cinco conferências seguidas de 
Marx e a filosofia do direito. trad. Carlos Nougué. São Paulo: É Realizações, 
2011. (Coleção Filosofia Atual), p. 45. Destaco ainda: “Em outras palavras, não 
há moral concreta fora de uma situação concreta: é preciso que a vontade 
compreenda que o Bem é, que a liberdade existe no mundo objetivamente, que 
a ação tem um sentido; é preciso que a vontade vazia e o Bem formal se 
reconheçam como de fato realizados, realizados com uma perfeição maior ou 
menos, mas realizados no mundo, no que Hegel chama Sittlichkeit, a vida 
moral histórica, o costume, esse totum de regras, de valores, de atitudes, de 
reações típicas que forma o que para nós leva os nomes de tradição e 
civilização.” WEIL, Eric. Hegel e o Estado: cinco conferências seguidas 
de Marx e a filosofia do direito. trad. Carlos Nougué. São Paulo: É 
Realizações, 2011. (Coleção Filosofia Atual), p. 48. 

75 FD, 2010, p. 80. “É a personalidade que principalmente contém a capacidade 
do direito e constitui o fundamento (ele mesmo abstrato) do direito abstrato, 
por conseguinte formal. O imperativo do direito é portanto: sê uma pessoa e 
respeita os outros como pessoas”. PFD, 1997, p. 40. 
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o núcleo de toda rede de sociabilidade moderno-capitalista, a universalização 
abstrata e pressuposto lógico-material em qualquer temática. 

É por essa primeira evidência (a posse do próprio 
corpo) que todo o Direito Abstrato irá se desenvolver. Como 
apenas a vontade livre e a posse do corpo são insuficientes para 
realizar as carências individuais, é preciso que essa primeira 
propriedade se desdobre em quantas outras forem necessárias, 
momento em que a apropriação é legitimada e entendida como a 
extensão do corpo nas coisas, a exteriorização de minha própria 
vontade (propriedades). É possível apropriar-se de coisas através 
da tomada da posse – a apreensão corporal, a especialização e a 
demarcação –, do uso e da alienação ou alheação (assuntos que vão 
do § 41 ao § 70)76. 

Vista pelo prisma individual, a coleção de coisas em meu 
nome pode ser insuficiente, pois há inúmeros sujeitos 
proprietários de coisas pelas quais eu anseio. Esse é o momento 
da alienação das coisas e das trocas contratuais. É por meio do 
reconhecimento do outro como um proprietário assim como eu é 
que a troca é possível, ou seja, é por meio de outra declaração 
universalizante (a possibilidade da propriedade privada universal) 
são postos ao lado um do outro como semelhantes. É uma 
relação jurídica entre sujeitos iguais e proprietários reconhecidos 
entre si em uma união de vontades (bilateralidade). Safatle 
reconhecendo que o novo tempo que estaria por vir, vê a relação 
contratual universal como um sintoma da sociedade moderna, 

 

                                            
76 Destaco o parágrafo 53: “§53 - A propriedade tem suas determinações mais 
precisas na relação da vontade à Coisa; a qual é α) imediatamente tomada de 
posse, na medida em que a vontade tem seu ser-aí na Coisa como algo positivo; β) 
na medida em que a Coisa é algo negativo em face à vontade, essa tem seu ser-
aí nela como algo a negar, – uso; γ) a reflexão da vontade dentro de si a partir 
da Coisa – alheação; – juízo positivo, negativo e infinito da vontade sobre a Coisa.” FD, 
2010, p. 91. “53 – Nas relações da vontade à coisa é que a propriedade tem as 
suas próximas determinações. Tais relações são: a) Ato de possessão imediata, 
quando a vontade tem a sua existência na coisa como algo de positivo; b) 
Quando a coisa é uma negação em face da vontade, esta tem a sua existência 
nela como em algo que tem de negar: é o uso.” PFD, 1997, p. 53. 
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Se o contrato é um momento importante da efetivação da 
liberdade, já que a propriedade privada é, por sua vez, um 
momento necessário da vontade que se exterioriza e quer 
se fazer reconhecer em sua particularidade, a generalização 
da figura do contrato para a totalidade da vida social é 
uma distorção e uma patologia. Longe de ser um modelo 
de coesão social, a metáfora do contrato é a evidência de 
que estamos diante de uma sociedade em processo de 
desagregação. O casamento, a relação com o Estado, a 
relação do pai com os filhos não são contratos. São 
relações de outra natureza, algo muito diferente do tipo de 
relação que posso estabelecer com coisas a respeito das 
quais sou proprietário (como é o caso das relações 
contratuais).77 

 
Além de todas as disposições feitas por Hegel acerca dos 

contratos78, há o momento finalizador do Direito Abstrato, o seu 

                                            
77 SAFATLE, Vladimir. Grande Hotel Abismo: por uma reconstrução da 
teoria do reconhecimento. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012, p. 77. 

78 Hegel, no parágrafo 80, classifica os contratos: “(...) Daí resultam, portanto, 
as espécies seguintes (...): A. Contrato de doação, no caso: 1. de uma Coisa, a doação 
propriamente dita, 2. o emprestar de uma Coisa, enquanto doação de uma parte 
da Coisa ou do gozo ou do uso delimitado dela; quem empresta fica desse modo 
proprietário da Coisa (mutuum e commodatum sem juros). A Coisa, nesse caso, ou é 
uma Coisa específica, ou, então, mesmo se ela é também tal Coisa, é considerada, 
então, como uma Coisa universal ou vale (como o dinheiro) como uma Coisa 
universal para si. 3. doação de uma prestação de serviço em geral, por exemplo do 
mero depósito de uma propriedade (depositum); – a doação de uma Coisa com a 
condição particular de que o outro se torne proprietário somente no instante da 
morte do doador, isto é, no instante em que esse, de toda maneira, não é mais 
proprietário; a disposição testamentária não reside no conceito de contrato, 
porém pressupõe a sociedade civil-burguesa e uma legislação positiva. B. 
Contrato de troca, 1. Troca como tal: α) de uma Coisa em geral, isto é, de uma 
Coisa específica por uma Coisa do mesmo tipo. Β) compra ou venda (emptio venditio); 
troca de uma Coisa específica por uma Coisa que é determinada como universal, 
isto é, que vale apenas como valor, sem outra determinação específica para a 
utilização, – por dinheiro. 2. Locação (locatio conductio), alheação do uso temporário 
de uma propriedade por aluguel, no caso: α) de uma Coisa específica, locação 
propriamente dita – ou β) de uma Coisa universal, de tal modo que quem 
empresta fique somente proprietário dela ou, o que vem a dar no mesmo, do 
valor, – empréstimo (mutuum, também cada commodatum com um aluguel; – as 
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lado negativo, um impedimento universal de transgredir essas 
normatividades: o ilícito. 

O conceito de injustiça, no Direito Abstrato, é 
apresentado como um distúrbio dessa ordem frágil promovida 
pela igualdade, liberdade e propriedade universais. Qualquer 
deslocamento em um desses três campos fere diretamente o 
senso de direito e ofenda, mesmo que de forma individual a 
disposição do jogo jurídico. Qualquer forma de tentativa de pena – 
vícios ou erros da vontade, estelionato, dano civil, dano 
patrimonial, violência, fraude, indenização – tem como parâmetro 
o Direito Abstrato das Coisas. A tentativa de retribuir o dano 
causado de maneira harmônica e não desmedida mantém as 
relações subjetivas coesas relativamente. A estratégia mais forte e 
profunda para a resolução desses conflitos é a internalização da 
moral e a introdução das noções de Bem e bem-estar 
individualmente. É só assim que o sujeito conseguirá medir seus 
atos de acordo com a distância propostas pela tríade abstrata. 

Resumindo a primeira grande parte do sistema do 
Espírito Objetivo de Hegel tem-se: 

 
§ 40 – O direito é, primeiramente, o ser-aí imediato, que a 
liberdade se dá de maneira imediata: 

a) Posse que é propriedade; – a liberdade é, aqui, a vontade 
abstrata em geral ou, por isso mesmo, a de uma pessoa 
singular que apenas se relaciona a si. 

b) A pessoa, diferenciando-se de si, relaciona-se com uma 
outra pessoa, e precisamente ambas têm ser-aí uma para a 
outra somente como proprietários. Sua identidade sendo 

                                                                                             
demais qualidades empíricas da Coisa, se ela for um capital, um utensílio, uma 
casa etc., se ela for res fungibilis ou non fungibilis, introduz – como no empréstimo 
enquanto doação nº 2 – outras determinações particulares, que, no entanto, 
não são importantes [para as determinações universais]). 3. Contrato de salário 
(locatio operae), alheação de meu produzir ou de meu prestar serviços, a saber, na 
medida em que são alheáveis por um tempo delimitado ou segundo outra 
delimitação. São semelhantes a esse o mandato e outros contratos em que a 
execução repousa no caráter e na confiança ou em talentos superiores e onde 
intervém uma incomensurabilidade entra a prestação e um valor externo (que 
assim também não se chama salário, porém honorário). C. Cumprimento pleno de 
um contrato (cautio) pela penhora. (...)”. FD, 2010, p. 112-113. 
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em si recebe uma existência pela passagem da propriedade 
de um para a de outro, por sua vontade comum e com a 
manutenção de seus direitos, – no contrato. 

c) A vontade enquanto (a) na sua relação a si não se 
diferencia de outra pessoa (b), mas somente dentro de si 
mesma ela é, enquanto vontade particular, diversa de si e 
oposta a si, enquanto vontade sendo em si e para si, – ilícito e 
crime.79 

 
 O trânsito do Direito Abstrato para a Moralidade tem a 

intenção, principalmente, de construir as bases para uma 
objetividade e uma subjetividade fortes enquanto formas mais 
desenvolvidas que não aquelas individualistas do primeiro caso. A 
importância de uma clara separação entre o objetivo e o subjetivo 
faz parte das ações relacionais cada vez mais complexas 
demandadas pela exigência de se construir uma sociedade rumo 
ao Espírito Absoluto. 

Como o Espírito Objeto não se restringe nos limites 
éticos, a dimensão moral deve ser valorizada em três frentes (do 
parágrafo 105 ao parágrafo 141): a ação perante terceiros com sua 
negatividade denominada culpa (responsabilidade); a 
intencionalidade e a busca do bem-estar; e a noção do Bem e sua 
negatividade, a consciência do Mal80. 

                                            
79 FD, 2010, p. 81. Outra tradução: “40 – O direito começa a ser a existência 
imediata que a si se dá a liberdade de um modo também imediato nas formas 
seguintes: a) A posse, que é propriedade; aqui, a liberdade é essencialmente 
liberdade da vontade abstrata ou, em outros termos, de uma pessoa particular 
que só se relaciona consigo mesma; b) A pessoa que se diferencia de si se 
relaciona com outra pessoa e ambas só como proprietárias existem uma para a 
outra; a identidade delas, que existe em si (virtual), adquire a existência pelo 
trânsito da propriedade de uma para outra, com mútuo consentimento e 
permanência do comum direito. Assim se obtém o contrato; c) A vontade 
como diferenciada na relação consigo mesma, (a) não porque se relacione com 
outra pessoa, mas (b) porque é em si mesma vontade particular que se opõe ao 
seu ser em si e para si, constitui a injustiça e o crime.” PFD, 1997, p. 41-42. 

80 Destaco o parágrafo 114: “§ 114 – O direito da vontade moral contém três 
aspectos: a) O direito abstrato ou formal da ação de que, como ela foi realizada 
no ser-aí imediato, seu conteúdo seja de maneira geral o meu, de que ela seja, 
assim, o propósito da vontade subjetiva. b) O aspecto particular da ação é seu 
conteúdo interno, α) como se determina para mim seu caráter universal, o que 
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Apesar de a Moralidade abrir espaço para amplas 
discussões desde a questão da relação entre Direito e Moral feito 
por inúmeros juristas de todas as tradições, não será tratada de 
modo minucioso essa temática que ficará a cargo de outros 
estudos posteriores. 

Feita brevemente a passagem da Moralidade, chegamos 
ao terceiro e último terreno do esquema hegeliano: a Eticidade. A 
relação entre as pessoas, que são sujeitos, com os objetos se 
elevam para um patamar socialmente relacional, dentro dos 
espaços estabelecidos na Eticidade e tornam-se cidadãos. Denis 
Rosenfield apresenta a forma com que Hegel trata essa relação: 

 
As relações entre o indivíduo e o Estado são objeto das 
mais diferentes formulações filosóficas e das mais variadas 
formas de contemplar o que se entende por política e 
cidadania. Ora afirma-se o primado do Estado sobre o 
indivíduo, ora coloca-se o indivíduo como primeiro em 
relação à instituição estatal se se tratasse de termos de uma 
oposição excludente. Cada termo se situaria numa relação 
de exterioridade em relação ao outro. Insurgindo-se 
contra tal colocação do problema, Hegel propõe uma 
leitura do conceito de indivíduo em seus diferentes níveis 

                                                                                             
constitui o valor da ação e aquilo pelo qual tem para mim validade, – [isso] 
constitui a inteção; – β) seu conteúdo, enquanto é meu fim particular, meu ser-aí 
subjetivo particular, – é o bem-estar. c) Esse conteúdo, enquanto interno, ao 
mesmo tempo elevado até sua universalidade, enquanto é a objetividade sendo em 
si e para si, é o fim absoluto da vontade, o Bem, o qual, na esfera da reflexão, 
está em oposição com a universalidade subjetiva, em parte, a do Mal, em parte a 
da consciência moral.” FD, 2010, p.133. “114 – O direito da vontade moral 
subjetiva contém os três seguintes aspectos: a) O direito abstrato ou formal da 
ação: o seu conteúdo em geral, tal como é realizado na existência imediata, 
deve ser meu, deve ter sido projetado pela minha vontade subjetiva; b) O 
particular da ação é o seu conteúdo interior:1º - trata-se da intenção quando o 
seu caráter universal é determinado para mim, que é o que constitui o valor da 
ação e aquilo pelo qual ela vale para mim; 2º - trata-se do bem-estar quando o 
seu conteúdo se apresenta como fim particular do meu ser particular; c) Este 
conteúdo como interior que assume a sua universalidade, a sua objetividade em 
si e para si, é o fim absoluta da vontade, o bem que é acompanhado, no 
domínio da reflexão, pela oposição da universalidade objetiva, em parte na 
forma de mal, em parte na forma de certeza moral.” PFD, 1997, p. 102-103. 
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constitutivos, de tal maneira que as dimensões jurídica, 
moral, religiosa, social ou econômica façam 
instrinsecamente parte do que ele denomina política.81 

 
A ideia de liberdade perpassou todas as instâncias, desde 

a constituição de uma vontade verdadeiramente livre, a 
constituição de sujeitos e suas extensões patrimoniais, a 
possibilidade do intercâmbio entre eles por meio dos contratos e 
a transgressão dessas mesmas propostas pela ilicitude até a 
constituição de subjetividades morais com suas estruturas certas 
de si. Resta agora adentrar no campo da Eticidade, que, segundo 
Hegel, em seu parágrafo 142 a define e em seu parágrafo157 a 
subdivide: 

 
§ 142 – A eticidade é a ideia da liberdade, enquanto Bem 
vivente, que tem na autoconsciência seu saber, seu querer, 
e pelo agir dessa, sua efetividade, assim como essa tem, no 
ser ético, seu fundamento sendo em si e para si e seu fim 
motor, – [a eticidade é] o conceito da liberdade que se tornou 
mundo presente e natureza da autoconsciência.82 
 
§ 157 – O conceito dessa ideia é apenas enquanto espírito, 
enquanto sabendo-se e efetivo, pois ele é a objetivação de 
si mesmo, o movimento através da forma de seus 
momentos. Ele é por isso: 

A. O espírito ético imediato ou natural – a família. 
Essa substancialidade passa na perda de sua unidade, na 
cisão e no ponto de vista do relativo, e é assim. 

B. sociedade civil-burguesa, uma ligação dos membros enquanto 
singulares autônomos, com isso, numa universalidade formal, por 
seus carecimentos e pela constituição jurídica, enquanto meio da 

                                            
81 ROSENFIELD, Denis. Introdução ao pensamento política de Hegel. 
São Paulo: Ática, 1993, (Série Fundamentos 96), p. 48. 

82 FD, 2010, p. 167. Em outra tradução: “142 – A moralidade objetiva é a ideia 
da liberdade enquanto vivente bem, que na consciência de si tem o seu saber e 
o seu querer e que, pela ação desta consciência, tem a sua realidade. Tal ação 
tem o seu fundamento em si e para si, e a sua motora finalidade na existência 
moral objetiva. É o conceito de liberdade que se tornou mundo real e adquiriu 
a natureza da consciência de si”. PFD, 1997, p. 141. 
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segurança das pessoas e da propriedade, e por uma ordem 
exterior para seus interesses particulares e comuns, no qual 
o Estado exterior se 

C. retoma e se reúne no fim e na efetividade do universal 
substancial e da vida pública que lhe é dedicada, – na 
constituição estatal.83 

 
A Eticidade, portanto, é o mundo das instituições. É a 

consolidação das vontades singulares em uma enorme vontade 
universal capaz de criar agências eticamente. Segundo a 
subdivisão hegeliana, em um plano lógico, a família (os parágrafos 
158-181) é a primeira delas.  

Analogamente ao desenvolvimento da vontade, a família 
se constitui plenamente sob três aspectos: a) no aspecto mais 
imediato, isto é, na sua constituição como sujeito, o encontro 
amoroso entre o casal (a família monogâmica, no caso de Hegel) 
se constitui agora do ponto de vista como um com o casamento; 
b) enquanto exteriorização desse sujeito, sua extensão se dá pelo 
acúmulo da propriedade dos bens familiares (patrimônio) e a 
possibilidade de sua retidão e sucessão (como é o caso dos 
direitos das sucessões na seara cível na maioria dos países 
atualmente); e, c) como produto desses sujeitos proprietários, a 
criação e educação dos filhos. 

É nesse plano imediato que a família se encontra, e é no 
seio dela que a intuição de vida social começa a fazer sentido. 
Com a criação e o crescimento dos filhos, eles estão preparados 

                                            
83 FD, 2010, p. 173. Outra tradução: “157 – O conceito desta Ideia só será o 
espírito como algo de real e consciente de si se for objetivação de si mesmo, 
movimento que percorre a forma dos seus diferentes momentos. É ele: a) O 
espírito moral objetivo imediato ou natural: a família. Esta substancialidade 
desvanece-se na perda da sua unidade, na divisão e no ponto de vista do 
relativo; torna-se então: b) Sociedade civil, associação de membros, que são 
indivíduos independentes, numa universalidade formal, por meio das carências, 
por meio da constituição jurídica como instrumento de segurança da pessoa e 
da propriedade e por meio de uma regulamentação exterior para satisfazer as 
exigências particulares e coletivas. Este Estado exterior converge e reúne-se na 
c) Constituição do Estado, que é o fim e a realidade em ato da substância 
universal e da vida pública nela consagrada.” PFD, 1997, p. 149. 
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para outro grau (grau suprassumido) de normatividade: a 
sociedade civil. 

A agremiação de várias famílias relacionadas podem 
criar uma instância normativa superior a elas mesmas, é o caso da 
sociedade civil-burguesa84. Essa seção está subdividida conforme 
seus três momentos: 

 
§ 188 – A sociedade civil-burguesa contém os três 
momentos: 

A. A mediação dos carecimentos e a satisfação do singular 
mediante o seu trabalho e mediante o trabalho e a 
satisfação dos carecimentos de todos os demais, – [é] o 
sistema dos carecimentos. 

B. A efetividade do universal da liberdade aí contido, a 
proteção da propriedade mediante a administração do direito. 

C. A prevenção contra a contingência que permanece nesses 
sistemas e o cuidado do interesse particular como algo 
comum mediante a administração pública e a corporação.85 

 

                                            
84 Destaco o trecho: “§ 182 – A pessoa concreta, que enquanto particular é a si 
fim, como um todo de carecimentos e como mescla de necessidade natural e 
de arbítrio, é um princípio da sociedade civil-burguesa, – mas, como a pessoa 
particular se encontra essencialmente em vinculação com outra particularidade 
semelhante, de modo que cada uma apenas se faz valer e se satisfaz mediante a 
outra e, ao mesmo tempo, simplesmente apenas enquanto mediada pela forma 
da universalidade, [que é] o outro princípio [da sociedade civil-burguesa].” FD, 
2010, p. 189. Ainda: “182 – A pessoa concreta que é para si mesma um fim 
particular como conjunto de carências e como conjunção de necessidade 
natural e de vontade arbitrária constitui o primeiro princípio da sociedade civil. 
Mas a pessoa particular está, por essência, em relação com a análoga 
particularidade de outrem, de tal modo que cada uma se afirma e satisfaz por 
meio da outra e é ao mesmo tempo obrigada a passar pela forma da 
universalidade, que é o outro princípio.” PDF, 1997, p. 167-168. 

85 FD, 2010, p. 193. Ainda: “188 – Contém a sociedade civil os três momentos 
seguintes: A – A mediação da carência e a satisfação dos indivíduos pelo seu 
trabalho e pelo trabalho e satisfação de todos os outros: é o sistema das 
carências; B – A realidade do elemento universal de liberdade implícito neste 
sistema é a defesa da propriedade pela justiça; C – A precaução contra o 
resíduo de contingência destes sistemas e a defesa dos interesses particulares 
como algo de administração.” PFD, 1997, p. 173. 
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Estão dispostos no plano da sociedade civil, o sistema de 
carecimentos (nos parágrafos 189-208), a administração do direito (nos 
parágrafos 209-229), a administração pública e a corporação (nos 
parágrafos 230-259). Que a sociedade civil contenha uma lógica 
de desigualdade social não é novidade, porém, Hegel trata os 
campos que comumente são tidos como pertencentes ao Estado 
(o judiciário e o executivo) na sociedade civil. Por quê?  

A resposta a essa indagação é bastante simples: a 
sociedade civil é o terreno das normatividades consolidadas do 
ponto de vista individual. Portanto, a administração do direito, ou 
seja, o programa de produzir normas e o tribunal julgador fazem 
parte, para a sociedade civil, objetivamente de acordo com as 
demandas sociais nela inseridas; assim como a administração 
pública presta um serviço a sociedade na medida em que resolve 
problemas burocráticos e pendentes. De modo algum é possível 
confundir as administrações do direito e pública com os poderes 
judiciário e executivo do ponto de vista do Estado. As 
instituições vistas objetivamente, vistas de fora, auxiliam na 
construção da rede de relações da sociedade civil, diferentemente 
quando se tratar da divisão dos poderes do ponto de vista do 
Estado estatal interno. 

O sistema de carecimentos (carências) é produto da 
apropriação subjetiva sem qualquer norma regulamentadora. O 
que é chamado de mercado é apenas e tão somente o local em 
que esses circuitos estão. Esse sistema possibilita encontra 
dispositivos que aparentemente diminuem essa má distribuição 
com a venda da força-de-trabalho, fazendo que aquele vendedor de 
sua força-de-trabalho transfira para o comprador dono da 
propriedade privada.  

Pela sua posição antiliberal, Hegel não via a sociedade 
civil-burguesa com bons olhos. Para ele, esse lócus representava 
as mazelas do social e minava passo-a-passo toda potência da 
liberdade, uma vez que fazia dos participantes dela escravos de 
suas próprias necessidades. À beira da Segunda Revolução 
Industrial, Hegel já entendia que a teoria social naquele tempo 
ganhava caracteres essenciais para qualquer forma de investigação 
de relações em comunidades e sua Filosofia do Direito era a prova 
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disso. Era preciso, nesse estado de emergência suprassumir essa 
situação, fazer que a eticidade efetivamente correspondesse ao 
princípios absolutos propostos pelo autor. É dessa forma que 
surge o último passo do Espírito Objetivo: o Estado86. 

A respeito do Estado, Hegel defende uma posição 
incomum (que julgamos, a nosso modo de ver) sobre o que seria 
essa instância: 

 
§ 257 – O Estado é a efetividade da ideia ética, – o espírito 
ético enquanto vontade substancial manifesta, nítida a si 
mesma, que se pensa e se sabe e realiza o que sabe e na 
medida em que sabe. No costume, ele [o Estado] tem sua 
existência imediata e, na autoconsciência do singular, no 
saber e na atividade do mesmo, a sua existência mediada, 
assim como essa, mediante a disposição de espírito nele 
[no Estado], como sua essência, seu fim e seu produto de 
sua atividade, tem sua liberdade substancial.87 

 
A nosso ver, Hegel não percebia o Estado somente 

como instituição estatal fundadora de uma ordem jurídica nos 
moldes tradicionais da filosofia do direito. O que ele queria na 
verdade é instaurar uma ordem ética (e não muito diferente da 

                                            
86 Destaco o trecho: “Aqui o Estado é para Hegel, como já dissemos, a 
corporificação institucional do ato de reflexão pelo qual o espirito se expõe 
cada vez mais na etapa da realidade jurídica de que saíra; mas, se aquele tem de 
desempenhar as tarefas do espírito de maneira substitutiva, ele precisa fazer 
daquelas relações de interação que os sujeitos entretêm em paridade na esfera 
jurídica momentos de sua própria objetivação; a construção da esfera ética se 
efetua, por conseguinte, como um processo de transformação de todos os 
elementos da vida social em componentes de um Estado englobante”. 
HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos 
conflitos sociais. trad. de Luiz Repa; apresentação de Marcos Nobre. 2. ed. 
São Paulo: Editora 34, 2009, p. 108-109. 

87 FD, 2010, p. 229. Em outra tradução: “257 – O Estado é a realidade em ato 
da Ideia moral objetiva, o espírito como vontade substancial revelada, clara 
para si mesma, que se conhece e se pensa, e realiza o que sabe e porque sabe. 
No costume tem o Estado a sua existência imediata, na consciência de si, no 
saber e na atividade do indivíduo, tem a sua existência mediata, enquanto o 
indivíduo obtém a sua liberdade substancial ligando-se ao Estado como à sua 
essência, como ao fim e ao produto da sua atividade.” PFD, 1997, p. 216. 
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sociedade civil) que leve consigo uma substância ética. Nesse caso 
seria necessário distinguir o Estado Estatal – essa entidade cujos 
poderes estão bem delimitados e que não pode intervir na vida e 
na privacidade dos seus cidadãos, que funciona pelas vias 
burocráticas e que dispõe de sua soberania para elaboração e 
efetivação das leis jurídicas e legitimados totalmente pela via 
democrático-eleitoral – do Estado substancial ético (cabe também 
dizer que esses dois modelos também se diferenciam de 
estruturas fortes como, por exemplo, o Reino88). Ousaríamos 
chamar este último de estado das coisas e o definiríamos como um 
conjunto de possibilidades em que se tem por objetivo a construção de um laço 
social eticamente coeso, capaz de direcionar amplas vontades em políticas 
voltadas a si. 

Infelizmente, Hegel trata do estado das coisas apenas nos 
seus parágrafos introdutórios, deixando o restante para investigar 
apenas o caráter estatal. Esse Estado Estatal se diferencia 
internamente e externamente. 

Do ponto de vista externo, o Estado Estatal proposto 
por Hegel se aproxima muito das teorias internacionalistas 
(monistas ou dualistas) do Direito Internacional. Os temas 

                                            
88 Quanto à diferença entre Estado e Reino, Denis Rosenfield faz sensatas 
considerações. Destaco: “Para melhor distinguirmos as diferenças entre os 
conceitos de reino e Estado, vejamos algumas de suas determinações que estão 
aqui em questão. O reino, de um lado, caracteriza-se: a) pelo predomínio de 
elementos territoriais dispersos e soberanos; b) por relações políticas baseadas 
na subordinação pessoal; c) por diferenças religiosas e sociais que se 
sobrepõem às relações propriamente cívico-políticas; d) pela ocupação de 
cargos de responsabilidade coletiva a partir de critérios baseados no 
nascimento e no estado social, criando uma relação social profundamente 
desigual; e) pela exclusão do povo dos assuntos políticos. O Estado, por outro 
lado, determina-se: a) pela unificação territorial de vários reinos em uma única 
entidade política soberana; b) por relações políticas que se tornaram impessoais 
através da lei e das instituições estatais; c) pela abolição das diferenças e 
estamentos que tomam a forma de relações cívicas e universais; d) pelo 
estabelecimento de um novo critério de preenchimento dos cargos públicos 
baseado na igualdade política de todos os cidadãos; e) pela integração do povo 
na organização do Estado, estendendo a cidadania a todos os indivíduos”. 
ROSENFIELD, Denis. Introdução ao pensamento política de Hegel. São 
Paulo: Ática, 1993, (Série Fundamentos 96), p. 17. 
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tratados nesta seção dizem respeito à Soberania Externa, à 
composição do Estado Estatal como um Sujeito e o 
reconhecimento de outros Estados faz que a lógica do Direito 
Abstratos ajude a celebração dos tratados e contratos. 

Do ponto de vista interno, Hegel gasta inúmeros 
parágrafos para expor a composição do Estado Estatal. O 
movimento vai desde a Soberania Interna, o modo de tratamento 
do Estado com os cidadãos em relação às instituições da 
sociedade civil, e sua distância com a Religião. Ainda, é preciso 
que a substância ética dentro do Estado Estatal se mostre com 
uma Constituição que dispõem sobre as organizações dos poderes 
(que seria dividido em quatro: o poder executivo que tem como 
objetivo fazer que suas propostas se cumpram; o poder 
legislativo, sugerido bicameralmente nos moldes de qualquer 
teoria parlamentar, cada qual representando suas frações da 
sociedade civil; o poder judiciário decidido a abarcar os conflitos 
e dar sua prestação em certos conforme o nível de provocação; e 
o poder do príncipe que se assemelharia ao Chefe de Estado 
respondendo internacionalmente pelo Estado) os modos e 
compromissos desse Estado com sua própria missão. 

Depois de todo esse processo, pode-se concluir que a 
união das três esferas (Direito Abstrato, Moralidade e Eticidade) 
junto com as suas próprias relações e operalizações dialéticas, 
encaradas do ponto de vista da investigação teórico-jurídica, é o 
quadro de que chamamos de Filosofia do Espírito Objetivo. 
Antes de finalizarmos o primeiro capítulo, gostaríamos ainda de 
tecer um breve comentário acompanhando os últimos parágrafos 
desse momento denominados por Hegel como história mundial. 

Esse imenso bloco específico da série origem da 
vontade/consolidação do estado das coisas abre, para um 
observador exterior, a possibilidade histórica de entender as 
especificidades de uma forma de constituição jurídica que sirva ao 
nosso tempo. Segundo Hegel,  

 
§ 341 – O elemento do ser-aí do espírito universal, que na arte 
é intuição e imagem, na religião, sentimento e 
representação, na filosofia, pensamento livre, puro, na 
história mundial é a efetividade espiritual em todo o seu 
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âmbito de interioridade e exterioridade. Ela é um tribunal 
porque na sua universalidade sendo em si e para si o 
particular, os Penates, a sociedade civil-burguesa e os 
espíritos dos povos, em sua efetividade matizada, apenas 
são enquanto ideal, e o movimento do espírito nesse 
elemento é expor isso.89 

 
O fragmento do Espírito Objetivo é elevado à historia 

universal como um conjunto de fatos de conhecimento de todos 
na sua própria particularidade: Todos são capazes de entender o 
que aquele progresso foi capaz de fazer. Hegel dá o exemplo dos 
reinos histórico-mundiais: o Reino Oriental, o Reino Grego, o Reino 
Romano e o Reino Germânico (no § 353 são declarados os reinos 
histórico-mundiais; no § 354 as especificidades de cada reino; no 
§ 354 a nomeação dos quatro reinos; e os parágrafos 355-358 são 
tratados cada reino, respectivamente). Queremos defender, 
resumidamente, que somente a Historia Moderna e seu regime 
específico lógico-temporal é que permite que o passado possa ser 
absorvido pela história ao mesmo que o futuro possa ser 
programado. Por fim, a questão: o que nos sobra dessa 
pluralidade de estórias? Um composto de fatos e experiências, 
como uma constelação, tomada nesse momento como uma lição 
aberta, pronta, que ficará marcada na história infinitamente. 

                                            
89 FD, 2010, p. 306. 



3 

OS HORIZONTES DA FILOSOFIA DO 

DIREITO E SEUS PERSONAGENS 

 
 

Pode acontecer que o personagem conceitual apareça por si mesmo 
muito raramente, ou por alusão. Todavia, ele está lá; e, mesmo não 
nomeado, subterrâneo, deve sempre ser reconstituído pelo leitor. Por 
vezes, quando aparece, tem um nome próprio: Sócrates é o principal 

personagem conceitual do platonismo. Muitos filósofos escreveram 
diálogos, mas há perigo de confundir os personagens de diálogo e os 

personagens conceituais: eles só coincidem nominalmente e não têm o 
mesmo papel. O personagem de diálogo expõe conceitos: no caso mais 

simples, um entre eles, simpático, é o representante do autor, 
enquanto que os outros, mais ou menos antipáticos, remetem a outras 

filosofias, das quais expõem os conceitos, de maneira a prepará-los 
para as críticas ou as modificações que o autor lhes vai impor. 
Gilles Deleuze e Félix Guattari, O que é a Filosofia? 

 
 
De acordo com as propostas da Filosofia do Direito, 

este capítulo servirá como um laboratório de experimentos e 
testes que tem por objetivo classificar o material produzido por 
ela em busca, mais uma vez, do desenho cartográfico-filosófico 
como produto de uma montagem conceitual capaz de servir de 
mediação para a comunicação com outros sistemas teórico-
jurídicos. 

Trata-se aqui de uma explanação da filosofia do direito 
como outro ponto de partida para a discussão (aqui não está em 
jogo a proximidade com o Espírito Objetivo e seus 
desdobramentos). Um movimento que se volta para si, que olha 
para si, isto é, a Filosofia do Direito em seu sentido amplo – como 
todo material produzido que contenha traços ou elementos de normatividade 
jurídica. 

Tendo como fonte as primeiras linhas descritas acima – 
o paradigma da Filosofia do Direito três modos de ver o direito 
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(o positivista, o não-positivista e o marxista) apresentados como 
horizontes, para fins didáticos pelo jusfilósofo Alysson Mascaro; 
as quatro condições (Amor, Arte, Ciência e Política) que 
permitem que haja um desejo de filosofar criando regiões de 
saberes - sendo que à filosofia cabe o papel de posicioná-los num 
regime de existência mútua apresentadas por Alain Badiou e o 
elemento criado por Gilles Deleuze que dá velocidade ao 
pensamento e à articulação filosófica denominado de 
personagens conceituais. A intenção desta parte será conjugar 
essas três frentes. E, para tanto, voltemos à classificação. 

Ao longo da história do pensamento jurídico, são tantas 
as classificações quantos aos atores que as classificam, a compulsão 
a classificação parece fazer parte geneticamente da vida do Espírito 
Objetivo. Idealistas e realistas, materialistas e imaterialistas, 
“socialistas” e naturalistas, voluntaristas e deterministas, todos 
caminham de par em par para a Arca do Direito. Além das 
delimitações usuais -o recorte histórico marxista vulgar da história 
dos modos de produção (Idade Antiga, Idade Média, Idade 
Moderna, Idade Contemporânea) o recorte espiritual entre 
ocidental e oriental, o recorte regional europeu entre filosofia 
alemã, filosofia inglesa e filosofia francesa -, entre tantas outras. 

Durante muito tempo, Hegel trabalhou com essas 
marcações de distancias. Em seu Diferença entre os sistemas de filosofia 
de Fichte e Schelling de 1801, faz questão de marcar a distância entre 
os dois grandes nomes da filosofia de sua época (Fichte e 
Schelling) e, reflexivamente, de marcar a sua diferença entre eles. 
Ainda, em algum lugar, escreveu que a história da filosofia se 
daria em três grandes horizontes, três grandes níveis: o primeiro é 
o antigo debate que perdurou a Idade Média e chega ao século 
XVII com os nomes de empirismo e racionalismo (a disputa acerca 
da origem das experiências, para Hegel, longe de chegar ao 
conceito em sua Ideia, é um passo importante, um engatinhar 
para alçar voos maiores); a filosofia transcendental e seus 
desdobramentos (Kant é o príncipe da filosofia transcendental e 
Fichte e Schelling prologaram o debate até o início do século 
XIX); e a filosofia especulativa cujo nome que representa esse nível é 
o próprio Hegel (esse terceiro nível seria o produto da superação 
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dos dois níveis anteriores e elevando o debate filosófico às alturas 
absolutas). 

Carlos Cirne-Lima divide a filosofia em duas grandes 
matrizes: a Analítica e a Dialética. Para o pensador, não há 
qualquer possibilidade de conciliação entre esses dois campos, 
por enquanto. A Analítica preza pelo seu rigor e transforma todos 
seus temas em objetos de investigação: a linguagem é objeto, o 
sujeito é objeto, o objeto é objeto. Por outro lado a Dialética tem 
como principal característica a criação de categorias que medeiam 
as relações, a mediação é o que importa: a relação entre sujeito e 
objeto, a relação entre ideal e real, a relação entre direito e justiça. 

Integrando essa discussão entre os analíticos e os 
dialéticos, recuperando uma exaustiva tese defendida pelas 
psicopatologias, Gilles Deleuze traz uma nova versão desse 
embate na figura do sadomasoquismo dizendo: não há 
sadomasoquismo. Assim como não há um dialético analítico ou 
um analítico dialético, o sadomasoquismo contem dois elementos 
que se repulsam: de um lado o sadismo, e de outro lado o 
masoquismo. Alegoricamente Deleuze está falando da 
classificação binária da história da filosofia com os termos 
sadismo e masoquismo, ele elenca 11 pontos diferenciais em suas 
acepções: 

 
“Sadomasoquismo” é um desses nomes mal fabricados, 
um monstro semiológico. Cada vez que nos deparamos 
com algum sinal aparentemente comum, descobrimos 
tratar-se apenas de uma síndrome, dissociável em 
sintomas irredutíveis. Em suma: 1) a faculdade 
especulativo-demonstrativa do sadismo, a faculdade 
dialético-imaginativa do masoquismo; 2) o negativo e a 
negação no sadismo, a denegação e o suspensivo no 
masoquismo; 3) a reiteração quantitativa, o suspense 
qualitativo; 4) o masoquismo específico do sadismo, o 
sadismo específico do masoquismo, nunca um 
combinando com o outro; 5) a negação da mãe e a 
inflação do pai no sadismo, a “denegação” da mãe e a 
aniquilação do pai no masoquismo; 6) a oposição do papel 
e do sentido do fetiche nos dois casos; e o mesmo se 
dando com relação à fantasia; 7) o antiesteticismo do 



JOSÉ MAURO GARBOZA JUNIOR | 107 

 

sadismo, o esteticismo do masoquismo; 8) o sentido 
“institucional” de um, e o sentido contratual do outro; 9) 
o supereu e a identificação no sadismo, o eu e a 
idealização no masoquismo; 10) as duas formas opostas de 
dessexualização e de ressexualização; e, 11) resumindo o 
conjunto, a diferença radical entre a apatia sádica e o frio 
masoquista. Essas onze proposições deveriam exprimir as 
diferenças sadismo/masoquismo, tanto quanto a diferença 
literária dos procedimentos de Sade e de Masoch.1 

 
O eterno confronto entre os dialéticos e não-dialéticos é 

a marca distintiva da apresentação de Deleuze, um exercício 
singular de distanciamento sobre os pensadores analíticos sádicos e 
os pensadores dialéticos masoquistas. 

Há de se defender que no campo jurídico, os embates a 
respeito das escolas e das tradições funcionam com um regime 
um tanto semelhante. Se o jurídico é um ramo da filosofia, o 
acessório segue o principal. Se se afirmar o jurídico como um 
campo de experiências não subordinados a qualquer outra forma 
de registro teórico (caso defendido por nós), pode-se ver singelas 
semelhanças.  

Talvez a melhor classificação da situação jusfilosófica 
atual seja a de Alysson Mascaro e seus horizontes: 

 
Proponho uma classificação da filosofia do direito 
contemporânea em três grandes vertentes, de tal modo 
que os principais eixos e horizontes da reflexão 
jusfilosófica estejam plenamente contemplados. É certo 
que cada filósofo é uma filosofia, e estuda-los em 
conjunto, com alguma organicidade e sistematicidade, é 
abdicar da posição única e soberana de cada qual. Mas, a 
benefício da compreensão didática, as posições filosóficas 
conseguem ser dimensionadas a partir de alguns 
referenciais teóricos.2 

                                            
1 DELEUZE, Gilles. Sacher-Masoch: o frio e o cruel. tradução Jorge Bastos; 
revisão técnica Roberto Machado. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2009, p. 
130. 

2 MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do direito. – 4. ed. – São Paulo: 
Atlas, 2014, p. 310. Destaco os trechos mais precisos em que Mascaro define 
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Essas três grandes vertentes moldam toda e qualquer 

formulação sobre a natureza da normatividade jurídica, essas três 
possibilidades balizam as opções e convencionalidades da escolha 
do jurista sem as quais não há ao menos um indício do que 
poderia ser esta normatividade. Esmiuçando os horizontes, 
Mascaro continua ilustrando-os: 

 
Por sua vez, se tomarmos pela originalidade de seus 
teóricos juristas, a filosofia e a teoria geral do direito têm 
os seus momentos mais paradigmáticos e simbólicos em 
Hans Kelsen, pela via juspositivista, em Carl Schmitt, pela via 
não juspositivista decisionista, e em Evgeni Pachukanis, pela 
perspectiva crítica marxista. E, de fato, Kelsen, Schmitt e 
Pachukanis são os três mais originais pensadores dos três 
grandes caminhos filosóficos do direito do século XX. 
Não não sincréticos nem apoiados em posições mistas. 
São o extrato mais puro das três visões mais distintas 
possíveis do direito.3 

                                                                                             
os horizontes. Quanto ao primeiro: “um grande campo de legitimação e de 
aceitação do direito e das instituições políticas e jurídicas, que se poderia 
chamar de visão estatal, formalista, institucional, liberal ou, em amplo sentido, 
juspositivista. Nesse grande campo está a maior parte dos teóricos do direito, 
embora estes variem tanto em suas abordagens que seja possível nesse campo 
compreender tanto extremados normativistas quanto pensadores ecléticos e 
mesmo moralistas. É possível, portanto, vislumbrar algumas grandes 
subcorrentes do pensamento juspositivista: os juspositivismos ecléticos, os 
juspositivismos estritos e os juspositivismos éticos.” MASCARO, Alysson 
Leandro. Filosofia do direito. – 4. ed. – São Paulo: Atlas, 2014, p. 311. E 
quanto ao segundo horizonte, na mesma página: “Esse grande campo de 
perspectiva reside numa perspectiva não formalista, não liberal, e que se 
encaminha a uma percepção realista do fenômeno jurídico. Trata-se de um 
campo não juspositivista, mas sem o entendimento profundo e crítico 
possibilitado pelo marxismo. Como o marxismo também é não juspositivista, 
por dupla exclusão é que se há de apontar um caminho ao mesmo tempo não 
juspositivista e também não marxista. Se se quisesse nomeá-lo por uma 
alcunha própria, poder-se-ia nomear esse campo de filosofia do direito do 
poder (...)”. 

3 MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do direito. – 4. ed. – São Paulo: 
Atlas, 2014, p. 313. 
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O positivismo, o não-positivismo e o marxismo crítico 

se amarram entre si e se apresentam como os três possíveis 
paradigmas da investigação jurídica. A contribuição de Mascaro 
nos auxilia na percepção dos fenômenos jurídicos e suas 
declarações, porém é preciso, a título de ajuste de nossa posição, 
tecer algumas ressalvas. 

Ao longo de sua construção teórica, Mascaro explana os 
três horizontes da filosofia do direito de acordo com o “grau 
crítico” das tradições, isso faz da apresentação ordinal uma 
apresentação quanto ao grau, ou seja, o primeiro parece ser o de menor 
potencial teórico. Ora, classificar certas visões do direito levando em 
conta a diferença de grau não tornam as classificações efetivas, 
pois uma diferença de grau é uma diferença interna e não uma 
disputa de campos. Apesar de o caráter didático ter sido 
enfatizado por Mascaro para marcar justamente essa 
provisoriedade, defendemos que o modelo é capaz de interpretar 
a situação da filosofia do direito somente se deixarmos de lado o 
didatismo e a noção horizonte como campo de visualização. 
Horizontes, para nós, quer dizer nada mais que campo de 
possibilidades unidos por uma certa consistência4, e não se confunde com 
o quão longe se pode olhar (algo como alguém sobre uma árvore 
tem um campo de visualização x, olhando em cima de uma 
montanha o campo de visualização é 2x) o que está em jogo aqui 
é a não comparação de campos de visualização, já que a imagem 
formada em cada um dos casos é completamente diferente e, por 
isso, é incomparável. 

Outra sugestão possível de entrecruzamento para a 
nossa construção dos horizontes da filosofia do direito é o de 
Alain Badiou. Nela Badiou tenta imaginar o porquê de se estudar 

                                            
4 Destaco o trecho: “Chamo ‘Ontologia transitória’ àquela que se desdobra 
entre a ciência do ser enquanto ser, ou teoria do múltiplo puro, e a ciência do 
aparecer, ou Lógica da consistência dos universos efetivamente apresentados. 
É um trajeto de pensamento, pelo qual este pequeno livro dá alguns dos 
primeiros passos”. BADIOU, Alain. Compêndio de metapolítica. trad. 
Alexandre Emílio. Lisboa: Instituto Piaget, 1999, (Pensamento e filosofia 56 – 
Meditações filosóficas vol. I), p. 9. 
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filosofia nos dias de hoje dizendo que há um certo desejo pela 
filosofia. Desejar a filosofia é se aproximar do regime de 
pensamento proposto por ela, é desejar desejar a filosofia, não 
como quem procura por um objeto em busca do título de sua 
propriedade, mas como quem procura experimentar o pensar, 
experimentar essa aproximação com esse continente, é caminhar 
com as próprias pernas apoiadas nos calços filosóficos e os pesos 
confortáveis de toda história do pensamento universal. 

São quatro os componentes desse desejo pela/de 
filosofia descritos por Alain Badiou, que correspondem também 
ao que ele denomina condições da filosofia: 

 
Creio, pois, que há quatro componentes do desejo de 
filosofia: 

• A revolta, a recusa de ficar instalado e satisfeito. [Política] 

• A lógica, o desejo de uma razão coerente. [Ciência] 

• O universal, a recusa do que é particular e fechado. [Arte] 

• A aposta, o gosto pelo encontro e pelo acaso, o 
engajamento e o risco. [Amor] (parênteses nosso)5 

                                            
5 BADIOU, Alain. Para uma nova teoria do sujeito: conferências 
brasileiras. tradução Emerson Xavier da Silva, Gilda Sodré. revisão técnica 
Ari Roitman, Paulo Becker. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994, p.12. 
Destaco ainda na página seguinte: “Ora, acredito que o mundo 
contemporâneo, o nosso mundo, é oposto a esse desejo, o nosso mundo não 
quer e não gosta da filosofia. Porque esse mundo é oposto aos quatro 
componentes do desejo da filosofia. Nosso mundo não gosta da revolta nem 
da crítica. É um mundo que crê na gestão e na ordem natural das coisas. Desde 
o desmoronamento da ideia comunista, este mundo não oferece nenhuma 
perspectiva de revolta. Ele pede a cada um para adaptar-se. É um mundo do 
simples cálculo individual. Nosso mundo não gosta da lógica nem da coerência 
racional. Ele está submetido à comunicação, às imagens. Ora, o mundo das 
imagens, o mundo da mídia, é instantâneo e incoerente. É um mundo muito 
rápido e sem memória. Um mundo em que as opiniões são ao mesmo tempo 
extremamente móveis e extremamente frágeis. Sustentar firmemente uma 
lógica do pensamento é, portanto, muito difícil. Nosso mundo não gosta da 
universalidade. Ou melhor: a única universalidade que ele conhece é a do 
dinheiro. É a universalidade daquilo que Marx chamava de equivalente geral. Fora 
da universalidade do mercado e da moeda, cada um está encerrado em sua 
tribo. Cada um defende sua particularidade. Nosso mundo justapõe a falsa 
universalidade do capital e o gueto das culturas, das classes, das raças, das 
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A revolta, a lógica, o universal e a aposta são as quatro 

condições pelas quais é possível aparecer a filosofia – a Política, a 
Ciência, a Arte e o Amor. Cada condição leva consigo, no mundo 
atual, o seu duplo bloqueador e a tarefa da filosofia é justamente 
romper com essa relação. Mas como encaixar esse esquema no 
caso do direito? 

Na condição da Política, Badiou traça uma estrita 
relação entre a verdadeira filosofia ligada à política e ao 
marxismo, sendo o marxismo mesmo a sua autêntica revelação. 
Ainda, faz um recorte histórico juntando dois nomes próprios: o 
nome Lênin e Mao Tsé-Tung (aproximadamente dos anos 1905-
1975). A recusa de estar sempre no mesmo lugar e a subversão 
como programa de ação política são os traços característicos no 
marxismo e, no nosso caso, é o adjetivo que se ajusta ao 
pensamento marxista do direito sob o nome próprio de 
Pachukanis. 

Na condição da Ciência, a busca pela consistência de 
qualquer sistema filosófico, tanto no plano de sua legitimação 
quanto no plano de seu próprio funcionamento, é o propósito 
dessa condição. Pode-se dizer que esse campo parte dos estudos 
da Filosofia Analítica em torno da linguagem como instrumento 
de transmissão ou otimização de conceitos. Um horizonte do 
direito sob a condição científica se enquadraria muito nos moldes 
atuais dos mais diversos estilos de positivismos, e, sem dúvida, 
seu nome próprio seria o de Kelsen. 

Na condição da Arte, a experiência das singularidades 
buscaria galgar espaços universais. Essa pretensão de 
universalização pode ser elevada à condição de comum através da 
hermenêutica. No caso de um possível horizonte jurídico, a 

                                                                                             
religiões. Desejar um pensamento universal é, portanto, muito difícil. Nosso 
mundo não gosta da aposta, do acaso, do risco, do engajamento. É um mundo 
obcecado pela segurança, é um mundo onde cada um deve, o mais cedo 
possível, calcular e proteger o seu futuro. É um mundo da carreira e da 
repetição. um mundo onde o acaso é perigoso. Um mundo onde não devemos 
nos abandonar aos encontros. Um mundo onde é preciso ter uma tática de 
vida e onde não se deve, portanto, apostar sua própria existência.” 
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noção de elementos universalizáveis (previsão de condutas, ações, 
instauração de instituições e compartilhamento de regras sociais 
semelhantes e válidas aceitas por todos) a partir de experiências 
singulares (a produção de normas, a ação política, a resistência 
civil, etc.); aproximadamente, corresponde ao segundo horizonte 
proposto por Alysson Mascaro (que não trataremos neste 
trabalho por uma questão de tema) sob a representação do jurista 
alemão Carl Schmitt (aqui seria tanto a hermenêutica jurídica 
quanto o realismo de Schmitt e a teoria da decisão teológico-
política)6. 

                                            
6 Não trataremos desta questão nos itens posteriores por termos escolhido 
para trabalhar somente com o primeiro e o terceiro horizonte proposto por 
Alysson Mascaro. No entanto, há que se registrar brevemente algumas 
características do segundo horizonte sob o signo de Carl Schmitt (devo essas e 
outras considerações ao querido amigo Caio Henrique Lopes Ramiro). 
Envolve o direito com a política nos moldes tratados da filosofia política. 
Apesar de termos defendido o fim e a neutralização da filosofia política, vale a 
pena dizer que este é ineficaz quando vista do ponto de vista da Filosofia. 
Quando se trata de embate política das micropolíticas e da governança, é 
quando a política trata da política é que entre este tipo de regime filosófico. A 
contribuição do decisionismo de Carl Schmitt é esta: mostrar o realismo da política 
jurídica como campo independente nos quais as relações de poder estão abertas e em disputa. 
O realismo do segundo horizonte da filosofia do direito nos ajuda a 
compreender a micropolítica inserida na vida cotidiana jurídica, é um direito 
misto com política (com ciência ou filosofia política) que envolve os atores e as 
circunstâncias numa espécie de jogos de decisões. Esse horizonte nos oferece a 
possibilidade da investigação sobre as ações práticas que envolve certas 
instituições tendo como fundamento a ordem regulativa das relações 
socialmente existentes. Para tanto, é preciso alegar que: a) Carl Schmitt é o 
autor de suma importância para o debate mencionado acima; e b) adentramos 
aqui no que havíamos dito no primeiro capítulo sobre o momento em que a 
própria condição da filosofia se torna uma maneira de fazer filosofia, chegando 
a conclusão de que o realismo jurídico é o conjunto de operações quando o 
jurídico finalmente encontra a si mesmo – evidente que essa não é a nossa 
posição mas esse caso merece destaque dadas as circunstâncias e os limites 
desses arranjos investigatórios. Pode-se falar em uma política jurídica. Destaco o 
trecho a respeito de Schmitt e o Estado: “O Estado paira sobre o direito, e lhe 
é superior. O poder está acima da norma jurídica. O Estado é maior que as 
normas jurídicas. A exceção é o elo entre o poder soberano e o direito. o 
direito não se revela numa unidade, como um dado monístico, puramente 
normativo. Ao contrário da pureza proposta por Kelsen, Carl Schmitt 
‘existencializa’ o direito, exprimindo-o num todo situacional.” MASCARO, 
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Na condição do Amor, a aposta e o encontro é o mais 
importante. O agenciamento entre a aposta, a escolha, o 
encontro, o risco, o aval engajamento, para Badiou, só pode 
corresponder à teoria psicanalítica de Freud a Lacan. O elemento 
da criação é de fundamental importância e a constante atualização 
do novo é a marca de uma possível psicanálise voltada a termos 
oriundos socialmente. Infelizmente, pouco tem-se estudado essa 
relação entre a psicanálise e o direito, ficando esse horizonte 
(possível quarto horizonte) esfumaçado e impedido, de certo 
modo, de se efetivar teoricamente. De qualquer modo, a 
condição do Amor para o direito abriria inúmeras possibilidades 
de absorver as novidades do mundo para si, uma vez que a 
situação do direito ainda é em prol da segurança e da conservação 
jurídicas em vez da aposta e criação7. 

Disposta dessa forma, somos tentados a parodiar a lição 
de Badiou com um tom levemente jurídico: 

 
Estabeleci que o jurista (e junto deste termo, a ser 
entendido em gênero neutro, naturalmente, o jurista e a 
jurista) decerto deve ser um cientista positivista instruído, 
um amante hermeneuta da poesia e um militante marxista 
político, mas também deve assumir que o pensamento 
nunca é dissociável das violentas peripécias do amor 
(psicanálise). Sábio(a), artista, militante e amante: são esses 
os papéis que a filosofia do direto exige de seu sujeito. A 
isso denominei as quatro condições da filosofia do direito.8 

                                                                                             
Alysson Leandro. Filosofia do direito. – 4. ed. – São Paulo: Atlas, 2014, p. 
417. 

7 Embora entendemos que a utilização da psicanálise por parte da teoria 
jurídica seja crucial, por questões metodológicas e temáticas não poderemos 
entrar mais detalhadamente nesse campo, porém queremos deixar destacada 
aqui a sua importância e seu devido valor para trabalhos posteriores. 

8 Destaco o trecho: “Estabeleci que o filósofo (e junto deste termo, a ser 
entendido em gênero neutro, vem, naturalmente, a filósofa) decerto deve ser um 
cientista instruído, um amante da poesia e um militante político, mas também 
deve assumir que o pensamento nunca é dissociável das violentas peripécias do 
amor. Sábio(a), artista, militante e amante: são esses os papéis que a filosofia 
exige de seu sujeito. A isso denominei as quatro condições da filosofia.” 
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Outra tese de alta contribuição é o conceito de 

personagens conceituais construídos por Gilles Deleuze. O autor 
francês o apresenta assim: 

 
Os personagens conceituais, em contrapartida, operam os 
movimentos que descrevem o plano de imanência do 
autor, e intervêm na própria criação de seus conceitos. 
Assim, mesmo quando são “antipáticos”, pertencem 
plenamente ao plano que o filósofo considerado traça e 
aos conceitos que cria: eles marcam então os perigos 
próprios a este plano, as más percepções, os maus 
sentimentos ou mesmo os movimentos negativos que dele 
derivam, e vão, eles mesmos, inspirar conceitos originais 
cujo caráter repulsivo permanece uma propriedade 
constituinte desta filosofia.9 

 
Como todo sistema filosófico, os personagens encenam 

seus papéis para dizer aquilo que o autor sempre quis ter dito, 
eles falam por ele, ou seja, eles se emprestam para o filósofo 
momentaneamente para exemplificar, na prática, aquilo pelo qual 
certa filosofia está se debruçando. Esse plano de preocupações 
ligadas diretamente à vida material concreta é chamado por 
Deleuze de plano de imanência. Cada nome está localizado em um 
plano de imanência de um “dono”, de um filósofo que o usou 
para tirar dali alguma lição e poder criar novos conceitos. Nas 
palavras de Deleuze: 

 
Os personagens conceituais têm este papel, manifestar os territórios, 
desterritorializações absolutas do pensamento. Os personagens 
conceituais são pensadores, unicamente pensadores, e seus 
traços personalísticos se juntam estreitamente aos traços 
diagramáticos do pensamento e aos traços intensivos dos 

                                                                                             
BADIOU, Alain; TROUNG, Nicolas. Elogio ao amor. Tradução Dorothée 
de Bruchard. São Paulo: Martins Fontes – selo Martins, 2013, p. 9. 

9 DELEUZE, Gilles. O que é a filosofia?. tradução de Bento Prado Jr. e 
Alberto Alonso Muñoz. 3. ed. São Paulo: Editora 34, 2010, (Coleção TRANS), 
p. 78. 
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conceitos. Tal ou tal personagem conceitual pensa em nós, 
e talvez não nos preexistia.10 

 
O advento dessa noção para nossos exercícios é de 

suma importância devido a sua potência criadora. O uso desses 
personagens e sua maleabilidade entre o que já foi construído são 
facilitadores para o entendimento de um novo conceito de 
Direito (ou Espírito Objetivo), um direito que leve em 
consideração a vida, a materialidade e a concretude. Quantos e 
quantos personagens não foram utilizados pelos renomados 
juristas? Quando são convocados o legislador e sua intenção, os atores 
de movimentos sociais, os deputados constituintes, os cara-pintadas, de 
quem se está falando senão de personagens conceituais? Será que 
o Kelsen de Bobbio é o Kelsen de Hans Kelsen, será que o 
Kelsen “correto” é o de Reale, é o de Mascaro? Não há problema 
com a multiplicidade, o expediente do teatro dos personagens 
acaba no exato momento em que a peça também se finaliza. 

Mascaro parece concordar (talvez até sem 
intencionalidade) com Deleuze sobre o conceito de personagens 
conceituais, e parece fazer um bom uso deles dizendo que  

 
cada filósofo do direito é uma filosofia do direito. 
contudo, mesmo sendo verdadeira a ocorrência de tal 
especificidade, ela se dá nas circunstâncias concretas, 
sociais, culturais, políticas, e econômicas nos tempos 
históricos, pelos quais há a possibilidade de se vislumbrar 
então um panorama de pensamentos dialeticamente 
ligados à sua história.11 

 
As contribuições de Alysson Mascaro com sua teoria 

dos horizontes da filosofia do direito e seus representantes, Alain 
Badiou com sua teoria do desejo da filosofia e suas condições e 

                                            
10 DELEUZE, Gilles. O que é a filosofia?. tradução de Bento Prado Jr. e 
Alberto Alonso Muñoz. 3. ed. São Paulo: Editora 34, 2010, (Coleção TRANS), 
p. 84. 

11 MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do direito. – 4. ed. – São Paulo: 
Atlas, 2014, p. 19. 
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Gilles Deleuze com sua teoria do plano de imanência e seus 
personagens conceituais nos permitem partirmos rumo a 
construções próprias. 

Unidos sob o signo de nosso título – do Direito Crítico – 
o que pode ser feito para ser criado um modelo jusfilosófico que 
sirva para o direito? A resposta é: separar os horizontes de 
possibilidades de teóricos juristas de acordo com as condições da 
filosofia com seus devidos personagens conceituais 
representativos, quais sejam: uma filosofia do direito sob a 
condição da ciência, o positivismo e Kelsen; sob a condição da 
arte, o decisionismo-realista e Schmitt; sob a condição do amor, a 
teoria psicanalítica e Lacan; e sob a condição da política, o 
marxismo e Pachukanis. Esses são os quatro horizontes da 
filosofia jurídica contemporânea. 

É nesse sentido que se pode dividir o pensamento 
acerca das normatividades jurídicas em Filosofia do direito (em 
sentido estrito), Filosofia jurídica, e Filosofia Espírito Objeto. A 
primeira se movimenta por meio da condição ciência tendo como 
marca o positivismo jurídico, o objeto de investigação é o 
processo de produção e organização de uma perspectiva 
normativista. É na Filosofia do direito em sentido estrito que está 
o debate da forma jurídica, ou apenas da Forma. Já na Filosofia 
jurídica, o que está em jogo é o embate e o conflito entre atores 
jurídicos; ao assumir o jogo político e os critérios de poder e 
posições como reais, esse realismo-decisionista tem como seu 
objeto os sujeitos jurídicos, ou simplesmente o Sujeito. Por fim, a 
Filosofia do Espírito Objetivo tem como condições de sua 
existência o amor e a política, é o campo de construção do campo 
de possibilidades, a construção de sua substância ética universal-
efetiva que é o estado. O objeto de sua investigação, portanto, é o 
Estado. 

Não se trata aqui de saber qual dos horizontes é o 
vencedor. Como dissemos anteriormente, defendemos que a 
missão da Filosofia do Direito em sentido amplo é torna-los 
compossíveis e, ao final, possam oferecer modelos que poderão 
ser interpretados para os outros campos. Nossa intenção com 
essa construção é de ir além do simples conflito ou da 
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contradição vulgar promovida por muitos teóricos na vida 
jurídica, de ir além do simples uso dos antioxidantes ideológicos12 nos 
quais tudo o que não se assemelha é tido como maculado de 
totalitarismo. 

Quanto à alegação totalitarista e aos antioxidantes, qual 
é a posição que eles ocupam atualmente? Os cinco personagens 
conceituais (Hegel, Kelsen, Schmitt, Freud-Lacan e Pachukanis) 
utilizados até o momento foram marcados, cada qual a sua 
maneira, pelo signo da besta do totalitarismo e da violência. O 
primeiro (Hegel) já o tivemos oportunidade de demonstrar no 
primeiro capítulo. O segundo, Kelsen, foi e continua sendo 
vítima das mais absurdas alegações contra sua pessoa e teoria: a 
alegação do seu antissemitismo (Kelsen possuia origens judaicas, 
não faria qualquer sentido ele ser um antissemita); o jurista do 
nazismo (o jurista perdeu seu cargo de professor na Alemanha e 
teve de embarcar para os Estados Unidos por motivos de 
perseguição nazista); e que sua teoria pura era “pura” demais e 
isso abriria precedentes para que o Mal se instalasse, era preciso, 

                                            
12 Em seu livro, Slavoj Žižek indaga sobre essa injunção totalitária atual: “Na 
embalagem do chá verde Celestial Seasonings há uma breve explicação de seus 
benefícios: ‘O chá verde é uma fonte natural de antioxidantes que neutralizam 
os radicais livres, moléculas nocivas ao nosso corpo. Controlando os radicais livres, 
os antioxidantes ajudam o corpo a manter a saúde’. Mutatis mutandis, a noção 
de totalitarismo não é um dos principais antioxidantes ideológicos, cuja função 
durante toda sua existência foi controlar os radicais livres e, assim, ajudar o corpo 
social a manter sua saúde político-ideológica? (...) Em toda a sua existência, o 
‘totalitarismo’ foi uma noção ideológica que amparou a complexa operação de 
‘controle dos radicais livres’, de garantia da hegemonia liberal-democrática, 
rejeitando a crítica de esquerda de que a democracia liberal seria o anverso, a 
‘irmã gêmea’, da ditadura fascista de direita. E é inútil tentar salvar o 
‘totalitarismo’ dividindo-o em subcategorias (enfatizando a diferença entre a 
variedade fascista e a comunista): no momento em que aceitamos a noção de 
‘totalitarismo’, entramos firmemente no horizonte liberal-democrático. O 
argumento deste livro, portanto, é que a noção de ‘totalitarismo’, longe de ser 
um conceito teórico efeitvo, é um tipo de tapa-buraco: em vez de possibilitar 
nosso pensamento, forçando-nos a adquirir uma nova visão sobre a realidade 
histórica que ela descreve, ela nos desobriga de pensar, ou nos impede 
ativamente de pensar.” ŽIŽEK, Slavoj. Alguém disse totalitarismo?: cinco 
intervenções no (mau) uso de uma noção. tradução Rogério Bettoni. 1. ed. 
São Paulo: Boitempo, 2013, p. 7-8. 
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contra Kelsen, pulverizar a criatividade do Direito em prol da 
moralidade burguesa ocidental. Schmitt também sofreu denúncias 
parecidas: o fato de ele ter se envolvido com o nacional-
socialismo o tornaria uma pessoa má e sua teoria acompanharia 
esse seu caráter. Freud-Lacan passaram por situações semelhantes 
em sua defesa da psicanálise; muitos diziam que a psicanálise era 
um conto de fadas, acusavam-na de totalitarista, necessitarista - 
pois minava o âmbito da liberdade da vontade humana -, e, ainda, 
afirmavam-na como uma teoria de matriz anti-humanista - por 
dissolver as pessoas no mar dos desejos e pulsões. E Pachukanis 
não foge desse cenário. Denunciado como ditador e opressor 
simplesmente pelo fato de fazer parte do comitê executivo 
vitorioso da Revolução de Outubro de 1917, ser o jurista marxista 
de mais alta relevância até hoje e ousar construir uma teoria que 
supriria as lacunas rumo à superação da forma jurídica.  

Todas essas queixas morais morosas minam a 
criatividade e impedem que a aposta seja efetivada, é a moral dos 
rebanhos que reina o mundo contemporâneo, onde é mais fácil 
usar uma trombeta para dizer nada em vez de falar com 
consistência na mais fina voz, nos dizeres de Nietzsche no § 188 
do Além do Bem e do Mal: 

 
Toda moral é, em contraposição ao laisser aller [“deixar 
ir”], um pouco de tirania contra a “natureza”, e também 
contra a “razão”: mas isso ainda não constitui objeção a 
ela [...] [Pois] o fato curioso é que tudo o que há e houve 
de liberdade, finura, dança, arrojo e segurança magistral 
sobre a Terra [...] desenvolveu-se apenas graças à “tirania 
de tais leis arbitrárias”.13 

 
Este capítulo está dividido em duas partes. A primeira 

parte corresponde ao primeiro horizonte da filosofia do direito 
chamado Positivista. Aqui, no entanto, discordamos com a 
acepção de positivismo utilizada por Mascaro14 e cremos que é 

                                            
13 NIETZSCHE, Friedrich. Além do Bem e do Mal. tradução de Paulo César 
de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, [edição de bolso], p. 76. 

14 Devo essas e outras concepções ao amigo Renê Chiquetti Rodrigues. 
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aqui onde se encontram inúmeros problemas a serem resolvidos 
com a devida correção. Por muito tempo e correntemente vemos 
o positivismo jurídico como alvo de infindáveis críticas que vão 
desde a defesa de opiniões sem sentido até teses bem 
desenvolvidas (com pressupostos falsos). Alegar que essa 
corrente seja neutralizadora da política, seja sem ideologia, seja 
conservadora por não entender a situação dos antagonismos de 
classe é mirar no vazio. A essa corrente do “imaginário social” 
alvo das críticas chamaremos de Positivística. 

A segunda parte (a materialista) será analisada em torno 
do jurista soviético Pachukanis. Dessa terceira parte em diante 
trataremos com mais cuidado o marxismo na filosofia jurídica e o 
marxismo como elemento constitutivo do Espírito Objetivo 
Materialista.  

 

3.1. POSITIVÍSTICA E POSITIVISMOS 

 
 

§3 – O direito é positivo em geral: 
a – Pelo caráter formal de ser válido num Estado, validade legal que 

serve de princípio ao seu estudo: a ciência positiva do direito; 
b – Quanto ao conteúdo, o direito adquire um elemento positivo: 1) 

pelo caráter nacional particular de um povo, o nível do seu 
desenvolvimento histórico e o conjunto de condições que dependem da 

necessidade natural; 2) pela obrigação que todo sistema de leis tem de 
implicar a aplicação de um conceito geral à natureza particular dos 

objetos e das causas, que é dada de fora (aplicação que já não é 
pensamento especulativo nem desenvolvimento do conceito mas 

absorção do intelecto); 3) pelas últimas disposições necessárias para 
decidir na realidade. 

Georg W. F. Hegel, Princípios da Filosofia do Direito15 

                                            
15 Tradução esta do PFD. No FD, destaco o trecho: “§ 3 – O direito é positivo, 
de maneira geral a) pela forma de ter validade em um Estado, e essa autoridade 
legal é o princípio para o conhecimento do mesmo, a ciência do direito positiva. b) 
Segundo o conteúdo, o direito recebe um elemento positivo α) mediante o caráter 
nacional particular de um povo, do grau de seu desenvolvimento histórico e da 
conexão de todas as relações que pertencem à necessidade natural; β) mediante a 
necessidade de que é preciso que um sistema de direito legal contenha a 
aplicação do conceito universal à maneira de ser particular dos objetos e dos 
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Apresentada nossa proposta para o esquema dos 

horizontes da filosofia do direito (em sentido amplo) 
compossíveis, é necessário agora tratar daquele que tem por sua 
condição a ciência, a tecnologia e a técnica: os positivismos. 

O campo do Positivismo jurídico tem por método um 
estilo técnico lógico-normativista que faz uso de elementos de 
coerência interna voltado para si e somente para si. É o espaço 
neutralizador de influências externas quando, previsto pelo 
sistema construído, não atingem o núcleo das investigações. Em 
outras palavras, é a possibilidade de criação de uma lei jurídica 
universalmente não-ideológica, ou de leis puras. 

Seria possível que a lei jurídica contenha esses 
elementos?  Ou melhor, será possível organizar um direito a 
partir de proposições genéricas indicativas e neutras a essa 
maneira? Ora, fazer esse processo de filtragem dessa estrutura é a 
tarefa da ciência positiva do direito. Existem várias leis para a 
Filosofia: a) a lei que funda uma comunidade (política); b) a lei 
que estrutura e sustenta os sujeitos (amor); c) as leis dos juízos 
morais e éticos (arte); d) e a lei provavelmente própria do campo 
da ciência – uma lei jurídica que se aproxime ao máximo à lei 
matemática. E essa lei é uma lei matemática que serve, como sua 
proposta de ser universal, para todos indiscriminadamente. 

Tomemos como exemplo um enunciado normativo 
muito interessante que motiva o interesse de inúmeros manuais e 
doutrinadores como exemplo de certo tipo de exceção à regra 
contido na Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 em seu artigo 18 em seu primeiro parágrafo: 

 
Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do 
Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

todos autônomos, nos termos desta Constituição. 

                                                                                             
casos que se dá de fora – uma aplicação que não é mais pensamento 
especulativo e desenvolvimento do conceito, porém subsunção do 
entendimento; γ) mediante as últimas determinações que são exigidas para a 
decisão na efetividade.” FD, p. 49. 
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§ 1º - Brasília é a Capital Federal. 
 
Como se vê essa sentença declara um universalismo 

diferenciado e neutro (muito embora tenha havido uma luta 
política para a construção de Brasília e toda a sua mudança 
estratégico-institucional carregada com o teor do progresso e do 
avanço tecnológico do sonho brasileiro de ser um país “de 
primeiro mundo”). Porém, ao analisar com mais atenção, a 
enunciação não expressa carga valorativa alguma, é apenas um 
dos axiomas constitucionais teóricos. 

Para demonstrar proposições de semelhante teor 
estrutural (para melhor visualização), tomemos outra sentença 
que possa esclarecer de modo definitivo quaisquer controvérsias a 
respeito do método axiomático, por exemplo: 

 
Proposição I:   (2 + 2 = 4) 

 
 Qual seria o sujeito dessa proposição? E qual seria 

o predicado? É impróprio dizer que “2 + 2” é o sujeito da 
sentença e que “= 4” é o predicado (uma vez que há a 
possibilidade de ambas as partículas serem trocadas funcionando 
ambas como sujeito e predicado dependendo do momento em 
que se lê)? Voltando ao caso “jurídico-axiomático”: seria uma 
inversão significativa dizer que “a Capital Federal é Brasília” em 
vez de “Brasília é a Capital Federal”? Se ambas as proposições 
possuem analogia estritamente verificável, no que elas poderiam 
se diferir? Ainda, será possível um regime de direito que consiga 
ser efetivado sob esse regime de normatividade? 

Em linhas gerais, a noção de axiomática parte de uma 
construção de fundação de várias normas que se relacionam entre 
si sem nenhum conteúdo prévio, prevalecendo somente a ordem 
das sentenças, e, a cada série, tais normas vão eliminando 
gradativamente suas contradições (uma espécie de adequação 
normativa). A esse processo de fabricação de consistências é 
denominado axiomatização, oriundo dos campos da lógica e da 
matemática. A utilidade dessa sistemática revela a integridade das 
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normas fundadas e a não-dependência de fatores externos que 
não a própria série axiomática. 

 A possível aplicação dessa processualística parte da 
nossa hipótese sugerida por Alain Badiou. Como diria Badiou à 
respeito de uma disciplina antropológica iniciada com a 
publicação do livro de Sylvain Lazarus, L’Anthropologie du nom (A 
Antropologia da nome16), disciplina esta que faz frente a dois 
regimes de antropológicos, isto é, a antropologia dialética pós-
marxista e a antropologia estrutural pós-positivista – “todo o 
problema é de pensar o pensamento como pensamento e não como 
objeto; ou ainda de pensar o que é pensamento no pensamento e 
não ‘o que’ (o objeto) o pensamento pensa”17.Defenderemos a 
posição de que a Filosofia do Direito (em sentido estrito) deve se 
preocupar com essa forma teórica, ou seja, que a Filosofia do 
Direito deve ser um pensamento. Vejamos: 

 
Porém, o que é um pensamento que nunca define aquilo 
que pensa? Quem será que o não expõe enquanto 
objecto? Um pensamento que se proíbe até o recurso, na 
escrita que o encadeia ao pensável, a um qualquer nome 
que seja deste pensável? É, evidentemente, um 
pensamento axiomático. Um pensamento axiomático chega 
à disposição de termos não definidos. Nunca encontra 

                                            
16 Segundo Badiou, trata-se de um livro fundador por três sentidos: 1. Funda 
uma disciplina que é estabelecida, atestada e localizada pelas suas próprias 
maneiras, operações e distinções em comparação com os domínios 
antropológicos; 2. Propõe dispositivos de intelectualidade que permitem cristalizar 
suas formalizações (como, por exemplo, uma disciplina sem a categoria de 
objeto, tendo apenas o pensar o pensamento); e 3. Funda, ainda, um novo 
sistema de condições para a filosofia levando em conta os dois sentidos 
supramencionados. BADIOU, Alain. Compêndio de metapolítica. trad. 
Filipe Duarte. Lisboa: Instituto Piaget, 1999, (Pensamento e filosofia 56 – 
Meditações filosóficas vol. III), p. 39-40. 

17 BADIOU, Alain. Compêndio de metapolítica. trad. Filipe Duarte. Lisboa: 
Instituto Piaget, 1999, (Pensamento e filosofia 56 – Meditações filosóficas vol. 
III), p. 40. 
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nem uma definição desses termos nem uma explicação 
praticável do que não são.18 

 
O objetivo primordial da axiomática é superar os 

dualismos estáticos da forma tradicional do pensar. Em vez dos 
termos sujeito e objeto, prevalecerá o termo pensamento; em vez 
de objetivo e subjetivo, prevalecerá o pensamento; em vez de por 
em antagonismo os termos enunciado e enunciação, o termo 
pensamento aparece como uma situação ambígua capaz de 
exercer as duas funções já que a imagem do pensamento torna-se-á 
um pensamento sem imagem. 

Esse método contraintuitivo permite ao direito novas 
possibilidades de aplicação e efetivação instantâneos já que deixa 
a mostra toda sua plasticidade e capacidade de resolver seus 
conflitos internos e interferir de modo incisivo na vida comum, 
de acordo com a intensidade e velocidade próprias do sistema 
axiomático criado a partir de balizadores fortes e impositivos. 
Essa é a forma jurídica necessária aberta para o novo, que aposta 
em si mesma suas responsabilidades, indo de encontro ao padrão 
jurídico decadente conversador contemporâneo que é 
permanentemente bloqueador de horizontes de expectativas. 

Como é possível nomear esse registro criativo? 
Contando ainda com as lições de Badiou,  

 
na verdade, “Ideia” é o nome daquilo que é pensado, na 
medida em que é pensado. O tema platónico consiste 
precisamente em tornar indiscerníveis a imanência e a 
transcendência, em se estabelecer num lugar de 
pensamento em que esta distinção é inoperante. Uma ideia 
matemática não é nem subjectiva (“a atividade do 
matemático”) nem objectiva (“estruturas que existem 
independentemente”). Ela é com um só movimento 

                                            
18 BADIOU, Alain. Compêndio de metapolítica. trad. Alexandre Emílio. 
Lisboa: Instituto Piaget, 1999, (Pensamento e filosofia 56 – Meditações 
filosóficas vol. I), p. 33. 
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ruptura com o sensível e posição do inteligível, ou seja, 
aquilo a que há que chamar um pensamento.19 

 
Como já visto na primeira parte deste trabalho, Hegel 

também parece tender para nomear uma forma de conhecimento 
absoluta capaz de superar os dualismos tradicionais em busca da 
verdadeira efetivação do Espírito, ou seja, o Conceito (a Ideia 
juntamente com sua efetivação). Unidos pela dialética, Badiou e 
Hegel, cada qual a sua maneira, foram capazes de desenvolver um 
rigoroso horizonte científico como modelo a ser interpretado por 
campos heterogêneos como o Direito. 

É importante salientar ainda que a dialética possui uma 
repulsão ao positivismo (axiomática). Isso não quer dizer, de 
modo algum, que ambos não podem ser compossíveis na 
construção de um sistema filosófico; a repulsão é apenas quando 
estão ligados a causas comuns, já a compossibilidade faz que 
tanto a dialética quanto o positivismo mirem em alvos diferentes 
ao mesmo tempo. 

O jurista Flávio Roberto Batista apresenta 
sinteticamente algumas dessemelhanças entre dialética e 
positivismo: 

 
Desse modo, se é que é possível permanecer sem 
consequências na metáforas topográficas sempre 
invocadas para explicitar as diferenças entre o positivismo 
e a dialética, parece-me que posso falar em quatro níveis 
diversos, dois dos quais se passam na realidade material, e 
outros dois na prática teórica: i) a produção e reprodução 
da vida material; ii) as abstrações formuladas pelo sujeito 
social nesse processo; iii) a apreensão das abstrações pelos 
cérebros para seu desenvolvimento e reprodução do 
concreto como concreto pensado e; iv) por fim, a 
exposição desse concreto pensado como teoria cienfíca.20 

                                            
19 BADIOU, Alain. Compêndio de metapolítica. trad. Alexandre Emílio. 
Lisboa: Instituto Piaget, 1999, (Pensamento e filosofia 56 – Meditações 
filosóficas vol. I), p. 96-97. 

20 BATISTA, Flávio Roberto. Crítica da tecnologia dos direitos sociais. São 
Paulo: Outras Expressões; Dobra Editorial, 2013, p. 115. 
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Feita essa primeira defesa, o objetivo desta seção é 

simplesmente separar um modo de fazer direito autêntico, neutro 
de um modo de fazê-lo pela via ideológica em um determinado 
momento: o momento da construção jurídica teórica. 
Resumidamente, queremos distinguir o positivismo – um desejo de 
fazer filosofia que contribua para o debate jurídico que envolva a 
condição de ciência, uma axiomatização e uma generalização que 
esteja ligada à técnica e tão somente nela como mecanismos 
fundadores de qualquer ordenamento (sejam elas invisíveis ou 
não) – da positivística, isto é, daquela corrente tão denunciada por 
diversas escolas que a reduzem à aplicação da letra fria da lei e 
contribuinte da reprodução social da desigualdade. Esta imagética forma 
que ganhou o positivismo ao ser caricaturada muitas vezes por 
uma falta de disposição em aceitar pressupostos comuns para 
uma teoria comum. 

Esta última pode ser imaginada como um campo de 
convergência em que todos os desentendimentos, meias-palavras, 
denúncias, expiação se encontram. A positivística é um positivismo 
fraco, um modo de fazer teoria arraigado em pressupostos morais 
e incompatíveis com a axiomática. Por outro  lado, é também o 
simulacro da Filosofia do Direito, sua versão romantizada, 
caricatural e distorcida para alimentar os julgamentos parciais 
feitos por populações de juristas e de filósofos; é o habitat da 
ignorância, e indisposição ao pensar e da falta de engajamento e 
da aposta, um horizonte apagado pelas imagens do pensamento, 
um ambiente onde a técnica e a aplicação da técnica se 
confundem. 

Que dizer dos comentários ásperos de um dos maiores 
juristas brasileiros Roberto Lyra Filho a respeito do positivismo? 
Levando em consideração um momento tão delicado quanto a 
falta de instrumentos capazes de instaurar um pensamento que 
investigue as normas jurídicas de forma neutra e a enorme 
violência provocada pela aplicação da letra de lei, como foi o caso 
da ditadura brasileira, o pensador parece confundir a criação 
axiomática das normas de sua aplicação ideológica. É nesse 
momento que o positivismo cede lugar à positivística: 
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Por enquanto, verifiquemos as posições e barreiras do 
positivismo. Ele sempre capta o Direito, quando já vertido 
em normas; seu limite é ordem estabelecida, que se 
garante diretamente com normas sociais não-legisladas (o 
costume da classe dominante, por exemplo) ou se articula, 
no Estado, como órgão centralizador do poder, através do 
qual aquela ordem e classe dominante passam a exprimir-
se.21 

 
Os comentários positivísticos de Lyra Filho exprimem a 

posição de inúmeros críticos do Direito com a devida razão. No 
entanto, ainda assumimos a posição de que o retrato feito do 
positivismo em suas glosas é um retrato levemente distorcido. 

Outro comentário feito repetidas vezes por aqueles que 
não separam o pensamento sem imagem da imagem do 
pensamento pode ser visto na definição que Alysson Mascaro faz 
de alguns personagens da tradição positivista (Kelsen, Reale e 
Habermas):  

 
Kelsen é o ápice da redução analítica. Miguel Reale é o 
exemplo de uma resistência romântica a essa redução 
total. Jürgen Habermas é o exemplo do proveito dessa 
redução em benefício de sua posterior reelaboração e 
extensão à política, à economia, à cultura e à sociedade. 
Assim sendo, pode-se falar de uma filosofia do direito 
juspositivista pré-reducionista, ou plenamente reducionista e 
outra pós-reducionista.22 

 
É necessário fazer algumas advertências. Dada a 

complexidade dos personagens conceituais listados por Mascaro, 
o conhecimento da correspondência entre o pensamento de cada 
um com a tradição à qual eles pertencem torna-se um problema 
epistemológico do mais alto grau de investigação. Dizer que 

                                            
21 LYRA FILHO, Roberto. O que é direito. São Paulo: Editora brasiliense, 
1982, p. 39-40. 

22 MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do direito. – 4. ed. – São Paulo: 
Atlas, 2014, p. 314. 
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Kelsen é o ápice da redução analítica não está de todo errado na 
medida em que o jurista austríaco tentou, durante toda sua obra, 
reduzir a termo a ciência do direito para facilitar, não a sua 
aplicação, mas sim a sua compreensão. Pode-se dizer que, dentre 
os citados, Kelsen seja o único verdadeiramente positivista, pois, 
como já apontado por Mascaro, a mistura política e de outros 
fatores externos ao campo jurídico já excluiriam Habermas e 
Reale do horizonte científico. Ainda, deslocados os dois últimos 
nomes, a classificação proposta torna-se ineficaz23.  

Marcelo Neves analisou dois sintomas recorrentes na 
história jurídica do Brasil que podem refletir diretamente nos 
casos aqui analisados. Uma é a relação paradoxal entre as regras e 
os princípios (pois no Brasil ainda não há uma uniformidade 
teórica que forme uma teoria da decisão forte e consolidada) e 
suas desequilibradas aplicações jurídicas que variam de acordo 
com a conveniência do julgador e do julgado. 

 
A concentração na mera identidade entre ambos levaria a 
um positivismo constitucional-legalista ingênuo, que 
despreza a adequação social do direito, aferrando-se a um 
modelo puro de regras como expressão direta de 
dispositivos constitucionais. A negação completa da 
identidade, com foco exclusivo nos órgãos da 
concretização constitucional, especialmente naqueles que 
têm a última palavra, os tribunais constitucionais, 
conduziria a um positivismo constitucional realista ou a 
um decisionismo judicial, que despreza a consistência 
jurídica. Nos dois extremos, seria impossível o 
funcionamento de uma ordem constitucional que se 
desenvolve mediante a dinâmica da relação paradoxal 
entre regras e princípios, no âmbito de uma sociedade 
supercomplexa.24 

                                            
23 É sempre importante ter em mente que nossas críticas não devem ser aceitas 
de maneira unívoca uma vez que o próprio Alysson Mascaro tempera suas 
explanações para que prevaleça mais entendimento didático de sua obra 
Filosofia do Direito em vez do rigor teórico. 

24 NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras 
constitucionais como diferença paradoxal do sistema jurídico. 2. ed. São 
Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2014, (Biblioteca jurídica WMF), p. 94. 
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A outra diz respeito à falta de técnica e de 

discernibilidade com as fundamentações de sentenças ou de 
quaisquer atos jurídicos. Esse tema pode nos levar a lugares 
profundos que nos remetem desde os níveis de desigualdade 
social aos problemas estruturais da educação tecnicística jurídica 
encrustados em todas as instituições do país. 

 
Na jurisdição constitucional brasileira, problema 
persistente em relação ao manuseio dos princípios 
constitucionais, da técnica da proporcionalidade e do 
modelo de ponderação, assim como também ao emprego 
de outras estratégias argumentativas, reside no fato de que 
a decisão e os argumentos utilizados para fundamentá-las 
tendem a limitar-se ao caso concreto sub judice, mas não 
oferecem critérios para que se reduza o “valor surpresa” 
das decisões de futuros casos em que haja identidade 
jurídica dos fatos subjacentes.25 

 
A neblina positivística é a regra, e a Filosofia do Direito 

positivista é a exceção. Grande parte das críticas dirigidas ao 
positivismo (mas que deveriam ser taxadas de críticas 
positivísticas) são compreensíveis devido a esses fatores, é uma 
“batalha naval” em que os tiros vem por todos os lados. 
Acompanhando Norberto Bobbio, é preciso fazer 
(urgentemente) uma clara distinção entre a teoria do 
juspositivismo e a sua ideologia. 

 
Esta distinção entre teoria e ideologia do juspositivismo é 
importante porque ajuda a compreender o significado da 
polêmica antipositivista. Os críticos do positivismo 
jurídico vêm de duas “praias” diferentes e se dirigem a 
dois aspectos diversos: de um lado, a corrente do realismo 
jurídico (ou jurisprudência sociológica) critica os seus 
aspectos teóricos, afirmando que não representam 

                                            
25 NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras 
constitucionais como diferença paradoxal do sistema jurídico. 2. ed. São 
Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2014, (Biblioteca jurídica WMF), p. 199. 
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adequadamente a realidade efetiva do direito; de outro 
lado, a renascida (ou, melhor dizendo, revigorada) 
corrente do jusnaturalismo critica os aspectos ideológicos 
do juspositivismo, destacando as consequências práticas 
funestas que deles derivam.26 

 
Afastando o significado que a positivística poderia ter, 

como conceituar, defender e fazer um Positivismo? 
Sinteticamente, o positivismo jurídico contém em si dois 

elementos sem os quais não é possível pensá-lo: a) uma separação 
rigorosa entre proposições genuinamente jurídicas (axiomáticas) 
de outras formas que não estão incluídas em seu bojo conceitual; 
e b) um pensamento de duas velocidades que operam 
concomitantemente – a técnica e a ciência. 

Com seu primeiro elemento, tem-se a delimitação do 
campo jurídico pela diferença entre qualquer outro que esteja em 
conflito. Por exemplo, “uma distinção entre o Direito e a Moral 

                                            
26 BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico: Lições de filosofia do 
direito. tradução e notas Márcio Pugliesi, Edson Bini, Carlos E. Rodrigues. 
São Paulo: Ícone, 1995, p. 225. Destaco ainda o longo trecho: “A distinção 
desses três aspectos encontra a sua aplicação na crítica ao positivismo jurídico. 
Não se pode conduzir uma crítica genericamente antipositivista, mas é 
necessário distinguir os vários autores, de acordo com o aspecto ou aspectos 
do juspositivismo por eles adotado. Dependendo do aspecto do positivismo 
jurídico que é submetido a crítica, esta será, de fato, de natureza diferente. a) Se 
se toma para exame o método positivista, a crítica se funda num juízo de 
conveniência. De fato, o método não é senão um meio para atingir um 
determinado fim e, portanto, se trata de avaliar se tal meio é idôneo para 
atingir o fim em questão, a saber, avaliar precisamente a conveniência do 
próprio meio. b) Se se toma para exame a teoria juspositivista, a crítica se baseia 
num juízo de verdade ou de falsidade, visto que a teoria quer descrever a 
realidade e a sua avaliação consiste em verificar se há correspondência entre 
teoria e liberdade. c) Se se toma para exame a ideologia juspositivista, a crítica se 
funda num juízo de valor, pois a ideologia não descreve a realidade, mas procura 
influir nesta e, portanto, da ideologia não se pode dizer que é verdadeira ou 
falsa, mas se deve dizer se é boa ou má (justa ou injusta etc.); e o modo mais 
eficaz de criticar uma ideologia consiste em demonstrar que ela dá lugar a uma 
realidade contrária aos valores comumente aceitos.” BOBBIO, Norberto. O 
Positivismo Jurídico: Lições de filosofia do direito. tradução e notas 
Márcio Pugliesi, Edson Bini, Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Ícone, 1995, p. 
235. 
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não pode encontrar-se naquilo que as duas ordens sociais 
prescrevem ou proíbem, mas no como elas prescrevem ou proíbem 
uma determinada conduta humana”27 marca a distância entre dois 
modos de sociabilidade: de um lado os julgamentos morais que 
interferem na seara individual em contraposição ao não-individual 
com sua devida repressão (moral) de desconforto ou qualquer 
coisa do gênero; e de outro, a normatividade jurídica que pode 
estabelecer critérios universais e inscrever sanções na medida em 
que classifica as diferentes condutas humanas. 

Já seu segundo elemento permite à própria Filosofia do 
Direito gerenciar suas construções autonomamente pela via 
simbólica (uso da técnica ou das melhores técnicas possíveis) e 
pela via imaginária (ou seja, o que um direito pensa de si e como 
os participantes pertencentes àquele horizonte pensam dele). 
Batista apresenta essa questão dessa forma: 

 
Em uma aproximação bastante grosseira, apenas neste 
âmbito introdutório, é possível afirmar que se a finalidade 
da aplicação do método for alcançar o conhecimento, 
estaria diante da ciência; se, ao contrário, a finalidade for a 
solução de um problema específico da vida material ou 
social do homem, terei uma técnica. Tanto as ciências 
quanto as técnicas valem-se de métodos peculiares para 
alcançar suas respectivas finalidades.28 

 
O Positivismo (o nosso), por sua vez, é um pensamento 

que está estreitamente ligado com a técnica normativa (tanto na 
normogênese quanto na normodinâmica sistêmica) e deve ser 

                                            
27 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. tradução João Baptista Machado. 
8. ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009, (Biblioteca jurídica 
WMF), p. 71. 

28 BATISTA, Flávio Roberto. Crítica da tecnologia dos direitos sociais. São 
Paulo: Outras Expressões; Dobra Editorial, 2013, p. 23-24. Destaco o trecho: 
“Entendo por tecnologia exatamente o conteúdo de seu sentido etimológico: a 
ciência – ou o estudo – da técnica. E essa compreensão exige o tratamento 
prévio acerca das ideias de ciência e de técnica, bem como do conceito que as 
une: o método.” BATISTA, Flávio Roberto. Crítica da tecnologia dos direitos 
sociais. São Paulo: Outras Expressões; Dobra Editorial, 2013, p. 22. 
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defendida. Partir do ponto de vista da norma não faz do 
positivismo uma escola burocrática e uma tradição oficial de 
encarar o direito idealista. Defender a norma é defender uma 
técnica sobre a norma. O que deve ficar bem claro é que há uma 
clara distinção entre a técnica do direito e o uso da técnica do direito. 

Há que se fazer ainda uma última distinção para que a 
velocidade-técnica e velocidade-ciência fique ainda mais evidente: 
a diferença entre normas jurídicas e regras jurídicas. A rigor, a 
ciência do direito está preocupada com as construções teóricas 
(epistemológicas e técnicas) sem uma aplicação imediata. A 
atividade da teoria trabalha de acordo com a sua própria série, 
quanto mais consistência houver, mais trabalho de atualização 
pode haver. No caso das instituições aplicadoras da 
normatividade jurídica, a instalação temporal é diferente. Hans 
Kelsen separa, então, essas duas velocidades e impõe uma 
nomenclatura para cada uma delas: 

 
A tarefa da ciência do Direito é descrever o Direito de 
uma comunidade, i.e., o material produzido pela 
autoridade jurídica no procedimento legislativo, na forma 
de enunciados no sentido de que “se tais e tais condições 
forem satisfeitas, então deve-se proceder a tal e tal 
sanção”. Esses enunciados, por meio dos quais a ciência 
jurídica descreve o Direito, não devem ser confundidos 
com as normas criadas pelas autoridades legislativas. É 
preferível não chamar de normas esses enunciados, mas 
de regras jurídicas. As normas jurídicas decretadas pelas 
autoridades legislativas são prescritas; as regras de Direito 
formuladas pela ciência jurídica são descritivas. É 
importante que o termo “regra jurídica” ou “regra de 
Direito” seja empregado aqui num sentido descritivo.29 

 
Sendo assim, o normativismo positivista tem como núcleo 

de desenvolvimento a regra jurídica, tanto do ponto de vista da 
norma oriunda da autoridade jurídica quanto como parâmetro 
conceitual operado pela Filosofia do Direito (contando ainda com 

                                            
29 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do Estado. tradução Luís 
Carlos Borges. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, (Justiça e direito), p. 63. 
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outras categorias como sanção, delito, dever jurídico, direito 
jurídico, pessoa jurídica e ordem jurídica)30. 

À primeira vista, o positivismo aparece no cenário 
moralista contemporâneo como mais um discurso sem charme e 
de difícil acesso. Principalmente após as guerras mundiais, o 
senso humanitário global virou as costas alegando 
incansavelmente sua insensibilidade e sua cegueira ideológica e, 
após a suspensão de seu processo, começou-se a caminhar por 
outras vias. Porém, como Andityas Soares de Moura Costa Matos 
ilustrou, 

 
O positivismo jurídico incomoda. Não se trata de uma 
teoria que encanta os alunos dos primeiros períodos do 
curso de Graduação em Direito, ao contrário do brilhante 
e aparentemente heroico jusnaturalismo. (...) Nem aos 
advogados o positivismo jurídico auxilia, pois nega todo o 
caráter ideológico-emocional do Direito, feição esta tão 
fartamente explorada pelos causídicos quando não 
encontram no sistema legal normas positivas úteis para a 
defesa dos interesses de seus clientes. O positivismo 
jurídico realmente incomoda. E, em razão disso, fez 
muitos e poderosos inimigos ao longo do século 
passado.31 

                                            
30 Destaco o trecho: “O conceito de regra jurídica em seus dois aspectos – a 
regra jurídica como norma criada pela autoridade jurídica para regular a 
conduta humana e como instrumento usado pela ciência jurídica para 
descrever o Direito positivo – é o conceito central da jurisprudência. Outros 
conceitos fundamentais são os de sanção, delito, dever jurídico, direito 
jurídico, pessoa jurídica e ordem jurídica.” KELSEN, Hans. Teoria geral do 
direito e do Estado. tradução Luís Carlos Borges. 4. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2005, (Justiça e direito), p. 71. 

31 MATOS, Andityas Soares de Moura Costa. CONTRA NATVRAM: Hans 
Kelsen e a tradição crítica do positivismo jurídico. Curitiba: Juruá, 2013, p. 
67. Destaco, ainda, na mesma página: “Propondo uma visão descritiva do 
fenômeno jurídico, o juspositivismo foi acusado de indiferença, de frieza e até 
de tácita aquiescência para com regimes políticos autoritários. Buscando definir 
o conceito de direito de modo formal, foi taxado de reducionista e ingênuo, 
para não dizer tolo. Negando-se a mesclar ciência e ideologia, acabou visto 
como mais uma ideologia, e das piores: a que se mascara, encobre as suas 
próprias intenções conservadoras e afeta uma postura de cândida neutralidade 
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Conta a corrente, o que se vê é um ressurgimento muito 

mais intenso de sua história, uma denúncia do aparente 
moralismo da sociedade atual que, por baixo dos panos, interdita 
sequencialmente, ano após ano, todo o potencial emancipador 
humano. É preciso criar uma forma de direito que entenda, 
quando se trata da condição científica, a importância do método 
axiomático forçando seus próprios limites. Continua Andityas 
Matos: 

 
Em uma palavra: o positivismo jurídico não traz consigo, 
como querem os seus detratores, uma prática jurídica real 
forçosamente formalista e descompromissada com os 
valores. Descrição científica do direito não significa 
tecnicização do direito. Aceito esse pressuposto, muitas 
das críticas inconsequentes dirigidas ao positivismo 
jurídico perdem o significado. Se o direito das sociedades 
pós-industriais se torna mais e mais técnico, afastando-se 
dos fins para os quais toda norma jurídica é criada, tal não 
pode ser imputado acriticamente ao positivismo jurídico, 
que apenas exige rigor formal e não esvaziamento 
axiológico do direito enquanto ordenamento social. A 
progressiva redução do direito a mera técnica de controle 
social liga-se a questões outras, muito mais profundas e a 
maior parte delas anteriores ao surgimento do positivismo 
jurídico enquanto teoria.32 

                                                                                             
diante do poder constituído, a quem serve e reverencia secretamente. Críticas 
assim vêm sendo dirigidas ao positivismo jurídico de maneira indiscriminada 
por juristas de tendências moralistas, que prefiro chamar de jusnaturalistas, 
tendo em vista a única e verdadeira oposição funcional no seio do pensamento 
jurídico: positivismo jurídico versus jusnaturalismo.” 

32 MATOS, Andityas Soares de Moura Costa. CONTRA NATVRAM: Hans 
Kelsen e a tradição crítica do positivismo jurídico. Curitiba: Juruá, 2013, p. 
50. Destaco ainda, na mesma página: “O esvaziamento tecnicista do direito se 
entremostra principalmente pelos seguintes fenômenos: a) intensa inflação 
legislativa acompanhada de altos índices de ineficácia normativa, ainda que 
seletiva; b) desconsideração das finalidades últimas das normas jurídicas por 
parte de seus aplicadores, em especial o Poder Judiciário, apegado a fórmulas 
processuais em detrimento da tutela jurisdicional efetiva; c) tendência a 
excessiva regulamentação infralegal de questões econômico-financeiras por 
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Como o personagem conceitual representa em grande 

parte a história de um pensamento, o exemplifica e o resume em 
seus termos, e ainda é capaz de criar uma diferença de si mesmo 
para dialogar com o tempo no qual ele é resgatado, passemos, 
então, a analisar o representante da Filosofia do Direito (em 
sentido estrito), o austríaco Hans Kelsen. 

 

3.1.1. Kelsen 

 
O primeiro personagem a ser elencado é Kelsen. A 

intenção desta seção é apresentar, superficialmente, alguns pontos 
que julgamos ser os primeiros passos da fundação desse 
horizonte teórico. É possível extrair alguma coisa de importante 
para o direito por meio de algumas propostas kelsenianas? 
Logicamente, sua contribuição pretende ser útil para uma versão 
axiomática e, nesses termos, apenas figurativa (para a técnica 
jurídica, ou para a organização do campo jurídico como 
autônomo e essencial para toda teoria das normatividades 
sociais). 

Caricaturado e negado por muitos e louvado por outros, 
sem dúvida alguma, Kelsen mudou o paradigma teórico do 
Direito da primeira metade do século XX afastando as propostas 
moralistas ou discricionárias legitimadas pela tradição da teoria 
oficial. Talvez sua maior luta, durante mais de cinquenta anos de 
produção intelectual (de 1911 com a publicação de seu primeiro 
trabalho Problemas fundamentais da teoria do direito e do estado – 
Hauptprobleme der Staatsrechtslehre – até a segunda edição de Teoria 

                                                                                             
parte do Poder Executivo, o que, na prática, equivale à inutilização do Poder 
Legislativo, muitas vezes tramada por este último sem conluio com o primeiro; 
d) baixo grau de interesse da população em geral pela discussão de temas 
político-jurídicos; e) paulatina indiferenciação entre o espaço público e 
privado, com a consequente invasão da esfera individual por entidades 
governamentais ou não; f) impossibilidade real de o Estado fazer valer normas 
jurídicas contrárias a interesses de grupos sociais poderosos, sejam eles legais 
ou não; g) relativização de direitos fundamentais em nome de necessidades 
técnicas, especialmente quando apresentam natureza fiscal, contábil ou 
econômico-administrativa.”  
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Pura do Direito – Reine Rechtslehre – em 1960), tenha sido contra o 
dualismo que rondou e segue rondando o direito contemporâneo 
incapaz de resolver candentes questões restando apenas e tão 
somente um estilo classificatório vazio. 

Direito objetivo e direto subjetivo, público e privado, 
interno e internacional, natural e positivo, direitos e deveres, 
direitos pessoais e reais, democracia formal e material, validade 
formal e material, regra e exceção, direito penal e crime, todas 
essas formas de dualizar a matéria jurídica, de um ponto de vista 
para Kelsen, serviram como uma maneira de sempre segmentar o 
conteúdo cultural absorvido pelo jurista, dificultando sua 
verdadeira compreensão e facilitação para todos (incansavelmente 
Kelsen lutou contra esses adornos jurídicos, em A ilusão da justiça 
o autor expõe com muita astúcia seu embate contra personagens 
e tradições em uma referência direta ao estudo dos dualismos de 
Platão). 

Antes de partir para o núcleo de sua teoria, o jurista quis 
marcar suas próprias distancias daquilo que, segundo ele, não 
poderia ser conceituado como direito. As recomendações morais 
ou políticas não deveriam interferir na construção de uma ciência 
do jurídico, foi preciso delimitar rigorosamente seu campo de 
experienciação. Em suas palavras, 

 
Na afirmação evidente de que o objeto da ciência jurídica 
é o Direito, está contida a afirmação – menos evidente – 
de que são as normas jurídicas o objeto da ciência jurídica, 
e a conduta humana só o é na medida em que é 
determinada nas normas jurídicas. Pelo que respeita à 
questão de saber se as relações inter-humanas são objeto 
da ciência jurídica, importa dizer que elas também só são 
objeto de um conhecimento jurídico enquanto relações 
jurídicas, isto é, como relações que são constituídas 
através de normas jurídicas. A ciência jurídica procura 
apreender o seu objeto “juridicamente”, isto é, do ponto 
de vista do Direito. Apreender algo juridicamente não 
pode, porém, significar senão apreender algo como 
Direito, o que quer dizer: como norma jurídica ou 
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conteúdo de uma norma jurídica, como determinado 
através de uma norma jurídica.33 

 
Kelsen cria seu campo: as condutas jurídicas determinadas por 

normas jurídicas. De acordo com sua explicação, não pode ser 
qualquer conduta o objeto da teoria do direito, também não pode 
ser qualquer norma jurídica. Há uma relação recíproca 
importantíssima entre conduta-norma para que algo seja objeto 
de investigação, pode-se dizer que só apenas quando unidas em 
relação é que há objeto de conhecimento jurídico, é o único 
modo sem o qual não há, ou, rigorosamente, é a relação o ponto 
constitutivo. 

Vale a pena lembrar da distinção ciência-técnica entre as 
normas jurídicas e proposições jurídicas feita na seção anterior, 
pois, como teórico de teoria geral do direito e não teórico da 
prática jurídica burocrático-institucional, Kelsen tem claramente 
consigo a assunção dessa diferença: uma coisa é a ciência do direito, 
e outra é a vida prática cotidiana do direito. É isso que ilustra Fábio 
Ulhoa Coelho sobre a questão: 
 

Com tais categorias (norma jurídica e proposição jurídica), 
pretendeu-se acentuar a diferença entre a atividade de 
aplicação do direito e a desenvolvida pelo cientista 
jurídico. A doutrina é um conjunto de proposições 
descritivas de normas. Quando a autoridade com 
competência para editar normas jurídicas (gerais, como a 
lei; ou individuais, como a sentença judicial) formula a sua 
prescrição, no sentido de que uma determinada 
consequência deve ocorrer em certa situação, ela externa 
um enunciado.34 

 
Já que as condutas humanas que interessam ao direito 

são infinitas, é preciso ir além dessa conceituação. É preciso, por 

                                            
33 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. tradução João Baptista Machado. 
8. ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009, (Biblioteca jurídica 
WMF), p. 79. 

34 COELHO, Fábio Ulhoa. Para entender Kelsen. prólogo de Tércio 
Sampaio Ferraz Jr. 4. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 7. 
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uma questão de possibilidade, aproximar ainda mais a zona de 
precisão jurídica: a norma jurídica. Mas, afinal, o que é uma norma 
jurídica? Kelsen a define como “uma norma singular é uma 
norma jurídica enquanto pertence a uma determinada ordem 
jurídica, e pertence a uma determinada ordem jurídica quando a 
sua validade se funda na norma fundamental dessa ordem”35. 

Essa definição, mais refinada que a anterior, esbarra em 
uma concepção lógica de causalidade em que uma norma 
produzida deve sempre ser formada a partir de um processo 
normativo anterior que a defina; levando a termo essa lógica, a 
série se apoia na má infinitude, e tem como limite a consequência 
da impossibilidade de análise da ordem jurídica. Assim, tem-se o  
esforço infindável pela busca de um objeto desde já perdido que 
nunca esteve lá (pode-se determina-la como Ur-norm). 

Tomado pela influência do sistema de matriz kantiano, 
era preciso estipular o fundamento normativo de todas as normas 
seguindo sua linha de raciocínio sem entrar em contradição. Esse 
fundamento deveria ter como característica: a) ser o primeiro dos 
primeiros fundamentos; b) ter a mesma natureza ou possibilitar a 
mesma natureza de todas as posteriores normas produzidas; c) 
marcar o início, o campo e a consistência da ordem jurídica sem 
se confundir com ela. A esse fundamento, Kelsen deu o nome de 
norma fundamental (Grundnorm) em uma clara referência a tendência 
transcendental das concepções de Kant (o “sujeito 
transcendental” como aquela imagem de sujeito no qual todos os 
sujeitos derivados por ser vistos e ligados por ela, e a coisa-em-si 
[númeno] como uma partícula transcendental do objeto que 
extrapola os limites da simples razão, mas que sem ela a 
percepção dos fenômenos perdem o sentido). 

 
Esta norma é – como mais tarde se verá melhor – a 
norma fundamental de uma ordem jurídica estadual. Esta 
não é uma norma posta através de um ato jurídico 
positivo, mas – como o revela uma análise dos nossos 

                                            
35 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. tradução João Baptista Machado. 
8. ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009, (Biblioteca jurídica 
WMF), p. 33. 
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juízos jurídicos – uma norma pressuposta, pressuposta 
sempre que o ato em questão seja de entender como ato 
constituinte, como ato criador da Constituição, e os atos 
postos com fundamento nesta Constituição como atos 
jurídicos. Constatar esta pressuposição é uma função 
essencial da ciência jurídica. Em tal pressuposição reside o 
último fundamento de validade da ordem jurídica, 
fundamento esse que, no entanto, pela sua mesma 
essência, é um fundamento tão-somente condicional e, 
neste sentido, hipotético.36 

 
Longe de ser um devaneio ou uma fantasia, a postulação 

da norma fundamental passa pelo crivo lógico-científico capaz de 
ligar as normas em um emaranhado conhecido pelo nome de 
ordem jurídica. Ainda mais, a sua instauração perturba essa 
ordem colorindo-a tão somente de feixes jurídicos. Ela é um 
movimento constituinte da ordem e da lógica, uma peça singular 
que envolve todos os elementos sem se incluir neles, definindo 
todas as normas retroativamente no plano da validade e da 
formalidade. 

Com a existência das normas jurídicas, da ordem jurídica 
e da norma fundamental, é possível seguir por dois caminhos: um 
deles analisa as categorias em si mesmas e suas possíveis 
operabilidades dentro da ordem jurídica como posições 
preenchidas estanques – é a teoria estática do direito; e o outro vê 
como as categorias do primeiro caso se relacionam entre si, o que 
pode ser produzido, no âmbito da validade e da eficácia, 
acopladas em um teoria da autoridade – é a teoria dinâmica do 
direito. Sendo assim, pode-se acrescentar mais um elemento 
sugerido por Kelsen: a função de um horizonte filosófico jurídico que tem 
por sua condição a ciência se preocupa com a produção e a organização do 
conjunto das normas jurídicas axiomaticamente. 

                                            
36 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. tradução João Baptista Machado. 
8. ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009, (Biblioteca jurídica 
WMF), p. 51. 



JOSÉ MAURO GARBOZA JUNIOR | 139 

 

A estática37 e a dinâmica38 são regimes de exposição que 
não se excluem e que também não se tocam diretamente. Elas se 
alinham da mesma forma como duas retas paralelas se encontram 
no infinito (sabe-se que, dependendo da geometria adotada, há 
duas respostas possíveis para essa questão; na geometria 
euclidiana, também conhecida como geometria finita, a 
impossibilidade de duas retas paralelas se encontrarem é 
categoricamente nula na medida em que elas são, por definição, 
retas que não se encontram; porém, ao fazer uso da geometria 
projetiva, o resultado obtido pode ser o encontro delas). É a 
partir dessas duas perspectivas que Kelsen apara suas arestas 
fazendo dos fenômenos jurídicos uma forma social específica e 
apreensível. 

É com essa teoria pura que os níveis da Forma, do 
Sujeito e do Estado devem aparecer. Com a atomização do 
direito em normas específica em duas velocidades, a noção de 
capacidade subjetiva (“pessoa”) se faz clara. A pessoa é “a 
substância jurídica à qual pertencem as qualidades jurídicas. A 

                                            
37 Sobre a estática jurídica, destaco: “Os temas abordados pela teoria estática 
do direito são, nesse contexto, a sanção, o ilícito, o dever, a responsabilidade, 
direitos subjetivos, capacidade, pessoa jurídica etc.; e os compreendidos na 
teoria dinâmica do direito são a validade, a unidade lógica da ordem jurídica, o 
fundamento último, as lacunas etc.” COELHO, Fábio Ulhoa. Para entender 
Kelsen. prólogo de Tércio Sampaio Ferraz Jr. 4. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 
2001, p. 4. 

38 Sobre a dinâmica jurídica, a validade é o centro das atenções. Destaco os 
trechos: Em resumo, a validade da norma jurídica está condicionada a três 
pressupostos: a) competência da autoridade que a editou, derivada da norma 
hipotética fundamental; b) mínimo de eficácia, sendo irrelevante a sua 
inobservância episódica ou temporária; c) eficácia global da ordem de que é 
componente.” COELHO, Fábio Ulhoa. Para entender Kelsen. prólogo de 
Tércio Sampaio Ferraz Jr. 4. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 33. Ainda: 
“Por ‘validade’ queremos designar a existência específica de normas. Dizer que 
uma norma é válida é dizer que pressupomos sua existência ou – o que 
redunda no mesmo – pressupomos que ela possui “força de obrigatoriedade” 
para aqueles cuja conduta regula. As regras jurídicas, quando válidas, são 
normas. São, mais precisamente, normas que estipulam sanções.” KELSEN, 
Hans. Teoria geral do direito e do Estado. tradução Luís Carlos Borges. 4. 
ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, (Justiça e direito), p. 43. 
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ideia de que ‘a pessoa tem’ deveres e direitos envolve a relação de 
substância e qualidade.”39 É possível concluir, dessa forma, que a 
pessoa (civil ou jurídica) é um ponto de convergência em que 
incidem um conglomerados de normas jurídicas impositivas pelas 
quais passam constantemente por ela. Um conjunto de fluxos 
normativos que se amoldam e se atualizam a cada momento de 
vida de uma pessoa, ou, nas palavras de Kelsen, é 

 
A unidade de deveres e direitos subjetivos, quer dizer, a 
unidade das normas jurídicas em questão, que forma uma 
pessoa física resulta do fato de ser a conduta de um e o 
mesmo indivíduo que constitui o conteúdo desses deveres 
e direitos, do fato de ser a conduta de um e o mesmo 
indivíduo a que é determinada através destas normas 
jurídicas. A chamada pessoa física não é, portanto, um 
indivíduo, mas a unidade personificada das normas 
jurídicas que obrigam e conferem poderes a um e mesmo 
indivíduo. Não é uma realidade natural, mas uma 
construção jurídica criada pela ciência do Direito, um 
conceito auxiliar na descrição de fatos juridicamente 
relevantes. Neste sentido, a chamada pessoa física é uma 
pessoa jurídica (juristische Person)40 

 
Como havíamos dito na seção anterior, logicamente os 

axiomas vão se ajustando, um por um, eliminando suas 
contradições de sentido e criando um conjunto de múltiplas 
possibilidades acerca das condutas de relações e de arranjos 
teóricos. Como no social o fato quantitativo é fundamental, os 
sujeitos de direito precisam se interrelacionar como condição de 
sobrevivência, relação esta capaz de criar um fluxo ainda maior de 
normas e possibilidades e que, em sentido amplo, é chamado de 
contrato. 

                                            
39 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do Estado. tradução Luís 
Carlos Borges. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, (Justiça e direito), p. 
136. 

40 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. tradução João Baptista Machado. 
8. ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009, (Biblioteca jurídica 
WMF), p. 194. 
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As relações contratuais nada mais são que fluxos de  
normas válidas, ou seja, podem ser vistas como relações de 
determinações de sujeitos jurídicos sem qualquer vício formal ou 
material que trocam necessidades, desejos e responsabilidades 
(estão em jogo aqui inúmeras categorias como vontade, liberdade, 
legitimidade e o pilar das trocas – propriedade). Na definição do 
pensador austríaco,  

 
O fato contratual consiste nas declarações de vontade 
concordantes de dois ou vários indivíduos, as quais vão 
dirigidas a uma determinada conduta destes. A ordem 
jurídica pode prescrever uma determinada forma – 
embora não tenha necessariamente de o fazer – que estas 
declarações devem revestir para representarem um 
contrato juridicamente vinculante, quer dizer: para 
produzirem normas que impõem deveres e conferem 
direitos aos indivíduos contratantes – prescrevendo, v. g., 
que as declarações devem ser realizadas por escrito e não 
simplesmente por via oral ou através de gestos.41 

 
Até o presente momento, foi falado da forma jurídica, 

dos sujeitos de direito e do entendimento da organização da 
sociedade civil. No entanto, rápidas indagações surgem: essas 
construções fazem sentido e estão relativamente bem 
condensadas, mas quem é o instituidor dessa ordem jurídica? Se 
for a norma, o que cria a norma? Se o que cria a norma é a norma 
fundamental, quem cria a norma fundamental? 

 Uma resposta lógica que não corresponde com a 
realidade é que toda a ordem jurídica é criada a partir da norma 
fundamental e esta é criada por si mesma, mas, obviamente, uma 
categoria teórica não interfere na vida material concreta de forma 
tão radical: ela se restringe à construção epistemológica para certo 
campo. O que então poderia ser esse elemento criador da norma? 
Ora, o elemento criador aparece no mesmo momento que uma 
ordem jurídica se instaura, é a participação de atores políticos que 

                                            
41 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. tradução João Baptista Machado. 
8. ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009, (Biblioteca jurídica 
WMF), p. 286. 
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decidem compor um Estado. Simplesmente “aquilo que se 
conhece como forma do Estado é apenas um caso especial da 
forma do Direito em geral. É a forma do Direito, isto é, o 
método de criação jurídica no escalão mais elevado da ordem 
jurídica, ou seja, no domínio da Constituição.”42 

A Constituição da ordem jurídica não representa a 
norma fundamental, mas, inversamente, - ela é produto de um 
procedimento concreto, preenchida de conteúdo material com 
força vinculante - a composição de organismos e de prerrogativas 
que dão limite ao corpo social, contando ainda com alto grau de 
centralização e de privilégios para a axiomatização do 
ordenamento jurídico43. Como a instauração e organização 
estatais passa por fatores de decisões políticos, a teoria do Estado 
de Kelsen imiscui-se o direito na política (isso não quer dizer que 
a sua teoria de direito seja política), em outras palavras, só existe 
Estado nacional se este estiver legitimado ou válido por uma 
ordem jurídica. Mas, a recíproca é verdadeira (só existe ordem 
jurídica de um Estado nacional)? Kelsen parece dizer que não: 

 
Não existe nenhuma fronteira absoluta entre o Direito 
nacional e o Direito internacional. Normas que possuem, 
quanto ao aspecto da sua criação, o caráter de Direito 
internacional, podem ter, no que diz respeito ao seu 
conteúdo, o caráter de Direito nacional por estabelecerem 
uma organização relativamente centralizada.44 

                                            
42 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. tradução João Baptista Machado. 
8. ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009, (Biblioteca jurídica 
WMF), p. 310. 

43 Destaco o trecho: “Para ser um Estado, a ordem jurídica necessita de ter o 
caráter de uma organização no sentido estrito da palavra, quer dizer, tem de 
instituir órgãos funcionando segundo o princípio da divisão do trabalho para 
criação e aplicação das normas que a formam; tem de apresentar um certo grau 
de centralização. O Estado é uma ordem jurídica relativamente centralizada.” 
KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. tradução João Baptista Machado. 8. 
ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009, (Biblioteca jurídica WMF), 
p. 317. 

44 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do Estado. tradução Luís 
Carlos Borges. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, (Justiça e direito), p. 
463. 
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Seguindo mais uma orientação kantiana (muito bem 

formulada em A paz perpétua [1795]) no qual comenta que a 
tendência para os próximos séculos seria a necessidade quase 
inevitável de os Estados nacionais unirem-se em um grande 
Estado cosmopolita com a única e exclusiva finalidade de acabar 
com as questões de guerra e fazer perdurar a paz, Kelsen, na 
primeira metade do século XX, vendo a criação da Liga das 
Nações, também se inclina para essa posição. Em suma, haveria 
um tipo de ordem jurídica internacional que orientaria, na medida de 
sua extensão e adesão, certas ordens jurídicas sem Estado a 
legitimarem-se como uma democracia. 

 
Isso significa que a solução do problema da paz duradoura 
só pode ser buscada no contexto do direito internacional 
– isto é, por uma organização que não exceda, quanto ao 
grau de centralização, o tipo normal das comunidades 
internacionais. Essas comunidades se caracterizam pelo 
fato de que o direito que regula as relações entre os 
Estados-membros mantém seu caráter internacional sem 
se converter em direito nacional. Entretanto, a 
constituição de um Estado mundial com um governo 
mundial e um parlamento mundial, embora, como 
conteúdo de um tratado internacional, seja direito 
internacional, é ao mesmo tempo direito nacional, uma 
vez que é a base jurídica do Estado mundial.45 

                                            
45 KELSEN, Hans. A paz pelo direito. trad. Lenita Ananias do Nascimento. 
São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011, (Coleção biblioteca jurídica 
WMF), p. 12. Kelsen também constrói uma teoria da responsabilidade civil e 
penal sobre os “inimigos da comunidade internacional” o qual destaco o 
trecho: “Um dos meios mais eficientes de prevenir a guerra e garantir a paz 
internacional é a criação de leis que estabeleçam a responsabilidade individual 
das pessoas que, como membros de governo, violaram o direito internacional 
recorrendo à guerra ou provocando-a. É princípio fundamental de direito 
internacional que a guerra só seja permitida como reação contra um dano 
sofrido – quer dizer, como sanção –, e qualquer guerra que não tenha esse 
caráter é delito, isto é, uma violação do direito internacional.” KELSEN, Hans. 
A paz pelo direito. trad. Lenita Ananias do Nascimento. São Paulo: Editora 
WMF Martins Fontes, 2011, (Coleção biblioteca jurídica WMF), p. 65. 
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Superando o dualismo nacional e internacional, a defesa 

de apenas uma ordem jurídica integra o terreno de possibilidades 
dos Estados nacionais oferecerem propostas e resolver problemas 
conjuntamente. Mas, para isso, é preciso que uma democracia se 
instale e que toda e qualquer tentativa de ascensão da autocracia 
seja reprimida juridicamente. 

A democracia é a única forma de regime que é capaz de 
sustentar a ordem jurídica moderna, é o lócus em que está a força 
da normatividade absoluta (“a lei é igual para todos”, “campo das 
liberdades individuais e coletivas”, etc.) e o relativismo ético 
(“liberdade de expressão”, “possibilidade de debate”, etc.). Carlos 
Magno Spricigo Venerio comenta a proposta kelseniana da 
seguinte forma: 

 
A teoria da democracia de Kelsen constitui-se numa 
abordagem complexa do fenômeno democrático, que o 
enfoca a partir da Filosofia Política como oposta por 
princípio à autocracia moderna, o totalitarismo. Não 
obstante, sua concepção apresenta alguns limites 
importantes. Ocorre que a análise kelseniana ainda se 
encontra muito centrada nas possibilidades institucionais 
da democracia, ainda a concebe muito pelo viés estatal, 
ignorando as potencialidades de ação democrática fora das 
instâncias políticas tradicionais. Assim, Kelsen ignora o 
potencial democrático da atuação extraparlamentar dos 
grupos minoritários presentes nas sociedades atuais; para 
ele, os direitos fundamentais operam principalmente na 
proteção das minorias representadas no Parlamento, que 
somente desta forma poderão, através da obstrução, 
forçar a inserção das suas demandas na decisão coletiva, 
obtendo um compromisso. Torna-se clara, aqui, a 
preocupação intensa de Kelsen com a defesa do sistema 
eleitoral proporcional, que realmente propicia uma 
representação mais inclusiva dos grupos minoritários.46 

                                            
46 VENERIO, Carlos Magno Spricigo. A concepção de democracia de 
Hans Kelsen: relativismo ético, positivismo jurídico e reforma política. 
Criciúma (SC): Ed. UNESC, 2010, p. 135. Destaco ainda: “É importante 
salientar que Kelsen define a democracia representativa e propõe a sua 
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Muito embora o trecho trate de forma exemplar a teoria 

da democracia de Kelsen, o comentador parece sugerir que o 
jurista austríaco fosse um simpatizante da democracia nos moldes 
liberais, o que, a nosso ver, não parece ser o caso. Salientando as 
vantagens da democracia liberal quanto a sua organização e 
“bem-estar” do corpo social, em inúmeros de seus trabalhos há 
reiteradas críticas a essa democracia pois, segundo ele, a teoria 
liberal não é capaz de captar o direito de forma realmente 
jurídica, o moralismo da economia política parece interferir a 
ordem e trazer para o campo econômico demandas que 
inerentemente seriam jurídicas. Há também a denúncia por parte 
de Kelsen à “falência do progresso especializado”, causa das mais 
variadas catástrofes como a burocratização cega do direito e a 
visão parcial da formação dos juristas especialistas em apenas 
algumas ações.  

Mesmo assim, a noção de relativismo ético47 deve ser 
enfatizada por colocar o regime de representatividade como 

                                                                                             
configuração do Parlamento e dos rumos da sua reforma num momento em 
que este sofria fortes ataques tanto da extrema-esquerda, quanto da extrema-
direita. Se, como ele mesmo assinala muito bem, o Parlamento surgiu, na sua 
moderna configuração, em plena luta contra as autocracias monárquicas, 
estando ligado à emancipação da burguesia e à concessão de direitos políticos 
iguais ao proletariado, no período do entre-guerras parece haver um ‘certo 
cansaço’ da instituição parlamentar, com as propostas de sua substituição 
oscilando entre a ditadura e a representação corporativa. É num clima 
extremamente desfavorável à democracia parlamentar que o jurista austríaco 
empreende a sua defesa que liga indissociavelmente democracia e parlamento 
e, principalmente, propõe uma reforma da democracia representativa num 
sentido de aproximar a realidade do ideal de liberdade como 
autodeterminação”. VENERIO, Carlos Magno Spricigo. A concepção de 
democracia de Hans Kelsen: relativismo ético, positivismo jurídico e 
reforma política. Criciúma (SC): Ed. UNESC, 2010, p. 109. 

47 Destaco o trecho: “Com esta proposta é que Kelsen coloca seu argumento 
central, onde defende a ligação entre forma de estado e filosofia, onde a 
democracia pressupõe o relativismo ético, e a autocracia pressupõe o 
absolutismo axiológico. As instituições democráticas estão ligadas a este 
sentido profundo, devendo exprimir este relativismo, como é o caso da 
garantia das liberdades negativas através dos direitos fundamentais, que 
permitem a permanência – existência – da minoria para tornar-se maioria ou 
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instrumento útil para a atualização do ordenamento jurídico. 
Tratando da democracia e das formas de governo, acabamos por 
entrar na hipótese de um desejo de direito que tem como condição 
de sua realização a política dando continuidade ao projeto do 
Espírito Objetivo. 

 

3.2. AO MATERIALISMO DIALÉTICO (AGORA SIM, MATERIALISTA) 

 
 

Determinar é sempre recortar algo de algo maior, é pensar algo na 
perspectiva de um horizonte que é sempre maior e mais amplo que 

aquilo que estamos recortando. Por isso, não há como fugir do 
conceito de Totalidade. Qualquer recorte que façamos, seja ele um 

espaço empírico ou uma determinação conceitual (classe), pressupõe 
sempre, em última instância, um horizonte último, um Todo último, 

uma Totalidade. 
Carlos Cirne-Lima, A Verdade é o Todo. 

 
 
O conjunto de problemas derivados da teoria hegeliana 

tratado (no primeiro capítulo) como Espírito Objetivo – que abarca 
consigo as três frentes: Direito Abstrato, Moralidade e Eticidade 
– repete-se, nesse momento, de outra maneira nesta seção com o 
objetivo de adjetivá-lo com o materialismo. Em outros termos, para 
a Filosofia do Direito em sentido amplo, a grande questão que se 
impõe é a apresentação de um desejo pelo direito sob a condição 
da política ou da revolta. 

Com base nos recortes feitos por Badiou, a conclusão 
que se chega é que, sem o materialismo marxista, as operalizações 
realizadas pelo Espírito Objetivo nada mais são que fragmentos 
de um idealismo inoperoso. Para tanto, unir Marx a Hegel é um 
compromisso urgente que precisa ser feito. Mas, antes disso, 
deve-se definir o que compreendemos por materialismo. 

                                                                                             
para transigir com esta, numa permissão concreta da divergência quanto aos 
valores, à tolerância.” VENERIO, Carlos Magno Spricigo. A concepção de 
democracia de Hans Kelsen: relativismo ético, positivismo jurídico e 
reforma política. Criciúma (SC): Ed. UNESC, 2010, p. 70-71. 
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Entende-se por materialismo 
 

A crítica das representações ideológicas secretadas pelo 
direito, e a compreensão científica da natureza dessas 
representações e de seu papel decisivo no processo do 
capital e na luta de classes, são elementos fundamentais da 
teoria materialista das estruturas sociais elaboradas por 
eles [Marx e Hegel] (colchetes nosso).48 

 
Dessa primeira orientação, pode-se tirar dois outros 

sentidos: a) uma ordem teórica consistente que leve em 
consideração a imanência concreta da vida como questão incluída 
no próprio pensamento, isto é, um pensar não apenas ligado a 
resoluções estritamente teóricas, mas a uma forma de ver o 
mundo a partir das experiências recolhidas desde o grau mais 
simples de sensibilidade até os elementos mais rebuscados da 
abstração; e b) uma necessidade fundamental de trabalhar com as 
mediações materialistas do campo do marxismo tanto do ponto 
de vista dialético quanto do ponto de vista histórico49. 

Em suma, ambos os sentidos abordam a nossa proposta 
de modo direto. Em cada um deles, é possível visualizar a 
imagem de cada autor – em uma filosofia que preza pela 

                                            
48 NAVES, Márcio Bilharinho. A questão do Direito em Marx. 1. ed. Sâo 
Paulo: Outras Expressões; Dobra Universitário, 2014, (Coleção Direitos e lutas 
sociais), p. 9. 

49 Utilizamos da célebre distinção entre materialismo dialético e materialismo 
histórico formulada por Joseph Stálin em 1938 que muito contribuiu como 
facilitador do entendimento dos objetivos do marxismo. Destaco os dois 
primeiros parágrafos de sua obra: “O materialismo dialético é a concepção 
filosófica do Partido marxista-leninista. Chama-se materialismo dialético, 
porque o seu modo de abordar os fenômenos da natureza, seu método de 
estudar esses fenômenos e de concebê-los, é dialético, e sua interpretação dos 
fenômenos da natureza, seu modo de focalizá-los, sua teoria, é materialista. O 
materialismo histórico é a aplicação dos princípios do materialismo dialético ao 
estudo da vida social, aos fenômenos da vida da sociedade, ao estudo desta e 
de sua história.” STÁLIN, Joseph V. Sobre o Materialismo Dialético e o 
Materialismo Histórico. Disponível em: 
https://www.marxists.org/portugues/stalin/1938/09/mat-dia-hist.htm 
incluso desde 03/12/2012. 

https://www.marxists.org/portugues/stalin/1938/09/mat-dia-hist.htm
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construção das experiências mais básicas às mais complexas e 
leve em conta a questão da vida está Hegel e uma filosofia que 
trata das mediações materialistas, dialéticas e históricas, está Marx. 
As razões para interligá-los é muito evidentes, mas, então, por 
que não fazer esse tipo de exercício? 

Como assinala Carlos Pérez Soto, “o problema da 
relação entre Hegel e Marx é distinto da relação entre Hegel e a 
tradição marxista. O primeiro, por si mesmo, é um assunto 
relativamente acadêmico. Já o segundo é, por sua vez, 
abertamente político”50. Nesse agrupamento há inúmeros 
participantes: há Hegel, seus comentadores e seus estudiosos e 
também a tradição do hegelianismo; com Marx, a situação não é 
diferente (como vimos no 1.1., o desentendimento e as falhas 
críticas deslocam o problema para campos já demarcados). Se o 
problema se restringisse apenas ao meio acadêmico, por 
tentarmos construir uma teoria da vida, a solução seria ignorá-lo, 
contudo, atravessado pelo viés político (preferimos reduzir o 
“político” a meras declarações de opiniões) o cenário se agrava. 
Mesmo evidenciando que as vantagens de uma certa reunião 
entre essas tradições poderiam oferecer instrumentos de 
combates frente outras posições51, a conciliação possível ainda 
está longe de acontecer. 

Tomemos como exemplo dois paradigmas que retratam 
brevemente essa confusão. O primeiro é o de Eric Weil em uma 
de suas conferências por volta de 1950, nela a relação Hegel-Marx 

                                            
50 SOTO, Carlos Pérez. Proposición de un marxismo-hegeliano. Santigo: 
Editorial ARCIS, 2008, p. 191. No original: “El problema de la relación entre 
Hegel y Marx es distinto que el de la relación entre Hegel y la tradición 
marxista. El primero, por sí mismo, es un asunto relativamente académico. El 
segundo es, em cambio, abiertamente politico.” 

51 Destaco: “Há duas consequências principais que se podem seguir de uma 
reinvenção hegeliana do marxismo. Uma contra o liberalismo, em qualquer de 
suas formas. Outra contra as filosofias pós-modernas, em qualquer de suas 
formas”. SOTO, Carlos Pérez. Proposición de un marxismo-hegeliano. 
Santigo: Editorial ARCIS, 2008, p. 22. No original: “Hay dos consecuencias 
politicas principales que se pueden seguir de una reinvención hegeliana del 
marxismo. Una contra el liberalismo, en cualquiera de sus formas. Otra contra 
las filosofías postmodernas, en cualquiera de sus formas”. 
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se apresenta de maneira assimétrica a concepção que Weil tem de 
Hegel (foi um dos teóricos mais importantes da retomada do 
estudo de Hegel e teve com um de seus grandes méritos a defesa 
do pensador de suas caricaturas) em contraste com a dos 
pensadores soviéticos: 

 
Embora a literatura que trata das relações entre Marx e 
Hegel seja de enorme importância numérica, ela inclui, 
para nosso conhecimento e nas línguas que nos são 
acessíveis (ou seja, sobretudo com exclusão do russo), 
poucos trabalhos de detalhe e poucas pesquisas 
empreendidas sem opinião pré-concebida. Tal pesquisa se 
enfrenta desde o início com grandes dificuldades: vivendo 
numa atmosfera hegeliana, retomando sempre a leitura das 
obras hegelianas, considerando Hegel o último filósofo, 
Marx e Engels pressupõem em toda parte um 
conhecimento de Hegel que já não se encontrava quando 
eles dirigem a Hegel, portanto, rapidamente se tornaram 
incompreensíveis, e, com poucas exceções (tais como 
Plekhanov ou Lenin), os marxistas se contentaram em 
repetir essas críticas sem se perguntar qual era o seu 
alcance, o que essas críticas deixavam o pé do sistema 
hegeliano, o que elas estabeleciam mesmo como princípio 
de toda crítica que pudesse pretender estas “à altura”.52 

 
O outro exemplo é de Celso Naoto Kashiura Jr., um dos 

precursores da teoria marxista crítica do direito no Brasil. Em sua 
tese Sujeito de Direito e capitalismo (o autor faz um paralelo entre os 
sistemas de Kant, Hegel e Marx que correspondem às três partes 
do livro contendo dez tópicos equivalentes cada um), Kashiura Jr. 
também apresenta uma relação assimétrica das filosofias do 
direito dos autores. Para ele, Hegel estaria envolvido com a glória 
do capitalismo e estaria envolvido na ideologia burguesa de sua 
época, motivo suficiente (e com razão) de tecer uma crítica 
contundente: 

                                            
52 WEIL, Eric. Hegel e o Estado: cinco conferências seguidas de Marx e 
a filosofia do direito. trad. Carlos Nougué. São Paulo: É Realizações, 2011. 
(Coleção Filosofia Atual), p. 123 
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Hegel se coloca, então, como um limite além do qual o 
pensamento jurídico desenvolvido a partir da ideologia 
burguesa talvez não possa avançar. Capaz de perceber o 
enraizamento efetivo do sujeito de direito na sociedade 
burguesa, capaz de perceber que a desigualdade e a 
dependência que a sociedade burguesa gera 
continuamente só se realizam através da personalidade 
jurídica, Hegel constrói ainda assim a sua concepção 
jurídica em vista de uma perspectiva muito clara: o caráter 
necessário dessa forma de sociedade. A sua Filosofia do 
direito atinge o extremo de reconhecer as inversões mais 
desconcertantes que se perpetuam à base da personalidade 
jurídica – a distribuição desigual da propriedade mediada 
pela igual capacidade para ser proprietário, a coisificação 
do trabalhador assalariado mediada por uma liberdade 
temporalmente excepcional, a possibilidade de realização 
da dependência através da vontade livre e da 
personalidade jurídica – apenas para ratifica-las.53 

 
A pontuação avassaladora de Kashiura Jr. desmascara o 

que está por trás das operações teóricas utilizadas por Hegel 
como o caminho seguido para definir a vontade absolutamente 
livre, a relação sem intencionalidades outras que não a própria 
sobrevivência de uma das partes, e a noção de Estado como 
substância ética. Porém, estamos seguros de que, a partir da 

                                            
53 KASHIURA JR., Celso Naoto. Sujeito de Direito e capitalismo. 1. ed. São 
Paulo: Outras Expressões; Dobra Universitária, 2014, (Coleção Direitos e 
Lutas Sociais), p. 158. Destaco ainda: “Muito diversamente do que supõe a 
teoria jurídica desenvolvida no interior da ideologia burguesa, a personalidade 
jurídica não encontra os atributos da igualdade e da liberdade no interior da 
“natureza” do homem. O sujeito de direito não é igual e livre por conta de 
uma verdade transcendente ou por uma dádiva do ‘espírito’. A igualdade e a 
liberdade jurídica são determinadas por um processo social e histórico: os 
agentes da troca se apresentam como iguais e livres, em termos jurídicos, 
porque a relação entre produtos do trabalho como valores, cujo movimento 
constitui a esfera da circulação mercantil, assim determina.” KASHIURA JR., 
Celso Naoto. Sujeito de Direito e capitalismo. 1. ed. São Paulo: Outras 
Expressões; Dobra Universitária, 2014, (Coleção Direitos e Lutas Sociais), p. 
170. 
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leitura sugerida em nossa primeira parte, há um modo de 
interpretar Hegel que abre caminho para estreitas relações com o 
marxismo e a teoria marxista do direito. 

Os exemplos só foram para ilustrar a atual disposição 
em que se encontram os participantes que, de uma forma ou de 
outra, aproximam-se das proposições dos dois autores. Antes de 
sabermos quem está certo ou quem está errado, é preciso 
possibilitar a capacidade de articulação de cada pensador e 
confirmar, de uma vez por todas, que existem tantos estilos 
filosóficos quanto aqueles que têm a coragem de enfrentar o 
filosofar. A discussão conceitual acadêmica assemelha-se muito 
com a tradição jurídica conservadora que deseja ser especialista 
em classificar sem resolver ou criar nada de novo. Nessas 
palavras, concordamos com Weil quando diz: 

 
Não é o caso, neste momento, de esclarecer essas 
questões, tão importantes quanto embrulhadas. É porém 
necessário perguntar-se em que o pensamento de Marx 
difere do de Hegel: historicamente, é através de Marx que 
Hegel age e, na consciência de nossa época, Hegel é mais 
o precursor de Marx do que Marx é discípulo de Hegel: se 
o segundo filho não é compreensível senão por 
comparação com o primeiro, é o segundo que, direta ou 
indiretamente, funda todo o interesse vivo que se tem 
hoje em dia pelo primeiro.54 

                                            
54 WEIL, Eric. Hegel e o Estado: cinco conferências seguidas de Marx e 
a filosofia do direito. trad. Carlos Nougué. São Paulo: É Realizações, 2011. 
(Coleção Filosofia Atual), p. 123-124. Destaco ainda o trecho: “Sabe-se, e 
repetiu-se à saciedade, que a diferença principal entre os dois é a existente 
entre o idealismo de um e o materialismo de outro. Esta oposição tem um 
sentido preciso quando se acrescenta nos dois casos o qualificativo histórico: 
pode-se e deve-se opor uma doutrina da história e da ação histórica que ensina 
a onipotência da ideia e uma teoria que vê nas condições exteriores da 
existência dos homens a causa de toda mudança e de todo progresso. No 
plano filosófico, ela perde, em contrapartida, qualquer significação precisa, 
tanto para a metafísica tradicional, que distingue do idealismo o realismo e do 
materialismo e espiritualismo, quanto, e com mais forte razão, para uma 
filosofia dialética, na qual uma das abstrações tradicionais e pré-dialéticas se 
transforma na outra. No sentido da escola, Hegel e Marx não foram idealistas 
nem materialistas e foram tanto uma coisa como a outra”. 
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Depois dessas ressalvas, podemos passar para os 

elementos da Filosofia do Espírito Objetivo. Para imprimir o 
caráter materialista nesse horizonte, é preciso ler retroativamente 
todas as considerações feitas nas três grandes frentes propostas 
por Hegel por uma ótica de outra temporalidade moderna. O 
Espírito Absoluto moderno, antes de mais nada, chegou a seu 
estatuto de Conceito através do capitalismo; a totalidade das 
relações de trocas de mercadorias, a universalização dos laços 
sociais por meio do equivalente universal do dinheiro, permitiu, 
pela primeira vez na história, poder se falar de uma sociedade 
global. Tudo é de todos, está disponível para todos, com a 
simples exceção de que somente alguns é que possuem 
verdadeiramente o domínio de certas propriedades. 

A desigualdade social manifestada na classe dos 
proprietários cidadãos do mundo e na classe que não conta dos 
não-proprietários eleva aparentemente categorias particulares ao 
patamar de universais. E o Direito Abstrato, a Moralidade e a 
Eticidade agora aparecem como reprodutores dessa ordem como 
a outra face de Janus. O Direito Abstrato pensado como direito 
subjetivo de liberdade, de propriedade e de contrato mudam seus 
rostos e ganham adjetivos desiguais transformando-se em direitos 
subjetivos da liberdade de alguns cidadãos, de propriedade apenas 
dos proprietários e de contrato para aqueles que tem algo ou 
podem celebrá-los. A ideia de bem, bem-estar e responsabilidade 
são carimbados com o selo de burguês-capitalista logo restritos a 
poucos integrantes. E, por fim, a substância ética é esvaziada 
para, em seu lugar, ser preenchida por uma lógica calculadora que 
analisa apenas e tão somente os rendimentos em termos de 
perdas e ganhos financeiros. 

 Um direito crítico sob a condição da Política não deve 
jamais entender o estado de coisas como se encontra como a 
única possibilidade possível, o elemento da revolta tem como 
característica principal a valorização da subversão das regras do 
jogo e, dadas as circunstâncias atuais, a ênfase na aposta política 
como primeiro passo para a saída de novas formas de 
organização social. 



JOSÉ MAURO GARBOZA JUNIOR | 153 

 

A superação dos dualismos também é uma marca desse 
horizonte, a redução das conjunturas em termos polarizados 
também causa distorções na proposta criativa organizacional, na 
análise das configurações do capitalismo contemporâneo e na 
construção teórica. A polarização enfraquece o pensamento em 
todas as suas dimensões. Em Marx, a inquietude é marca de seu 
pensamento, com Hegel se passa o mesmo: 

 
Hegel não quer pensar uma figura retilínea de dois lados, 
mas quer insistir que há objetos que só podem ser 
apreendidos através da aplicação de duas proposições 
contrárias, de duas séries divergentes. Isso talvez nos 
demonstre como a infinitude não é simplesmente uma 
estratégia astuta de desqualificação do sensível, mas é o 
fundamento que permite a crítica da submissão do 
sensível à gramática da finitude.55 

 
Entre entrecruzamentos, desentendimentos, distorções 

de um lado e posições violentas, conservadores em seu sentido 
negativo e esvaziamento jurídico em todos os gêneros, o direito 
crítico faz o trabalho de, ao mesmo tempo, ser o operador de 
resistência e de insistência, seus compromissos teórico-práticos 
são infindáveis e seu horizonte de possibilidades também. Ainda 
há muitas ações para se fazer, uma delas é, sem dúvida, 
apresentada por Vinícius Casalino em sua introdução da obra O 
direito e a mercadoria:  

 

                                            
55 SAFATLE, Vladimir. Grande Hotel Abismo: por uma reconstrução da 
teoria do reconhecimento. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012, p. 45. 
Destaco ainda: “Não distribuindo o tempo na multiplicidade heterogénea do 
objectivo e do subjectivo (é também a posição de Marx, porque é de acordo 
com o tempo, para ele, que o ser social [objectivo] determina a consciência), 
mas abolindo toda a unicidade (polissêmica) do tempo, ou seja, abolindo toda 
a utilização da categoria de tempo, em proveito do nome e dos lugares do 
nome. O que ‘salva’ uma dimensão de Hegel: a aproximação do subjectivo a 
partir do subjectivo, sempre dispensado, em proveito das singularidades 
pensáveis, o Absoluto idealista.” BADIOU, Alain. Compêndio de 
metapolítica. trad. Filipe Duarte. Lisboa: Instituto Piaget, 1999, (Pensamento 
e filosofia 56 – Meditações filosóficas vol. III), p. 51. 
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Retornar a Marx talvez seja o principal desafio do 
marxismo neste século XXI. Compreender o projeto 
marxiano e restabelecer sua continuidade estão na ordem 
do dia. Ao longo do século XX, as vicissitudes políticas 
impuseram aos pensadores marxistas alguns “desvios 
teóricos”, ora para sustentar, ora para criticar o 
“socialismo” tal como estava arranjado. Atualmente, o 
tempo é de ciência. Por isso, o presente trabalho insere-se 
numa perspectiva mais ampla, em que busco efetuar uma 
crítica marxista dos marxismos. É preciso cotejar as 
diversas obras e as várias tradições marxistas com o 
pensamento original de Karl Marx e Friedrich Engels. É 
preciso, sobretudo, verificar em que acertaram e em que 
erraram, para que a história não se repita, nem como 
tragédia, nem com farsa.56 

 
É tempo de ciência. De arte, de amor e de política. Essa 

indicação pode ser vista com muito esforço na proposta dialética 
de Lyra Filho: a superação da aparente e meramente didática 
separação entre os campos em defesa da compossibilidade, pois 

 
Somente uma nova teoria realmente dialética do Direito evita 
a queda numa das pontas da antítese (teses radicalmente 
opostas) entre direito positivo e direito natural. Isto, é 
claro, como em toda superação dialética, importa em 
conservar os aspectos válidos de ambas as posições, 
rejeitando os demais e reenquadrando os primeiros numa 
visão superior. Assim, veremos que a positividade do 
Direito não conduz fatalmente ao positivismo e que o direito justo 
integra a dialética jurídica, sem voar para nuvens 
metafísicas, isto é, sem desligar-se das lutas sociais, no seu 
desenvolvimento histórico, entre espoliados e oprimidos, 
de um lado, e espoliadores e opressores, de outro.57 

 

                                            
56 CASALINO, Vinícius. O direito e a mercadoria: para uma crítica 
marxista da teoria de Pachukanis. São Paulo: Dobra Editorial, 2011, p. 33. 

57 LYRA FILHO, Roberto. O que é direito. São Paulo: Editora brasiliense, 
1982, p. 35. 
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Ousaríamos dizer, a título de conclusão, que a tarefa da 
Filosofia do Espírito Objetivo Materialista é romper com a forma jurídica, 
construir um novo sujeito, e criar um Estado substancialmente ético. E 
estudar, estudar e estudar!58 

 

3.2.1. Pachukanis 

 
Logo após a Revolução de Outubro de 1917, foi eleito 

Vice-comissário do povo para a Justiça o jurista Evgeny 
Bronislávovich Pachukanis. 

Durante sua participação na vida política e na 
construção teórica do recente regime comunista – envolveu-se 
em muitas polêmicas no que diz respeito a sua posição política 
crítica das instituições soviéticas (a denúncia do burocratismo e a 
taxação do direito soviético como direito ainda capitalista), sua 
relação conflituosa com o partido, e sua posterior importância 
para a teoria geral do direito no século XX e XXI – sua 
contribuição mais importante rendeu as três edições de sua obra 
Teoria geral do direito e marxismo, objeto de estudo de nossa seção. 

                                            
58 Isso nos remete a conhecida piada soviética sobre Lênin contada por Slavoj 
Žižek. Destaco o trecho: “(...) ela lembra uma piada soviética sobre Lenin 
muito conhecida. Sob o socialismo, o conselho que Lenin dava aos jovens, sua 
resposta à questão sobre o que deveriam fazer, era: ‘Estudar, estudar e estudar’. 
Estas palavras foram citadas infinitas vezes e até pintadas nas paredes das 
escolas. O que nos leva à piada: perguntam a Marx, Engels e Lenin o que 
prefeririam ter – uma esposa ou uma amante? Como seria de se esperar, Marx, 
bastante conservador no que dizia respeito à esfera privada, responde: ‘Uma 
esposa!’, enquanto Engels, um autêntico bon vivant, opta por uma amante. Para 
surpresa geral, a resposta de Lenin é: ‘Gostaria de ter as duas!’. Por quê? 
Haveria nele um traço de jouisseur decadente, escondida por trás de sua austera 
imagem de revolucionário? De maneira alguma – e Lenin explica: ‘Assim eu 
poderia dizer à minha mulher que vou ter com minha amante, e à minha 
amante que preciso ver minha mulher...’. ‘E aí iria pra onde, então?’, ‘Para um 
lugar isolado, onde pudesse estudar, estudar e estudar!’. Não foi exatamente 
isso o que Lenin fez depois da catástrofe de 1914? Retirou-se para um lugar 
isolado na Suíça, onde ‘estudou, estudou e estudou’ a lógica de Hegel. E é isso 
que devemos fazer hoje, quando nos vemos bombardeados pelas imagens 
midiáticas da violência. Precisamos ‘estudar, estudar e estudar’ suas causas”. 
ŽIŽEK, Slavoj. Violência: seis reflexões laterais. tradução Miguel Serras 
Pereira. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2014, p. 22. 
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Dividida em sete capítulos (capítulo I – Os métodos de 
construção do concreto nas ciências abstratas; II – Ideologia e 
Direito; III – Relação e norma; IV – Mercadoria e sujeito; V – 
Direito e Estado; VI – Direito e Moral; VII – Direito e violação 
do direito), a principal obra de Pachukanis funda um novo 
horizonte para se pensar as configurações e os limites da forma 
jurídica além da estrita relação do direito moderno com o modo 
de produção capitalista. 

Logo em suas considerações precedentes, o autor já faz 
um exercício de marcação das distâncias de sistemas da filosofia 
do direito presentes em sua época, ou seja, o que ele chama de 
teoria “psicologista” e teoria “positivista” ou “normativista”59. 

Seu método, ao ser diretamente marxista, busca 
apreender as relações materiais concretas sociais específicas do 
tempo e do espaço, sua concepção do direito é ampla e não está 
limitada aos cânones tradicionais aos quais coloca o direito como 
uma especificidade das ciências sociais aplicadas e esta, por sua 
vez, como parte integrante das ciências humanas. Nas palavras de 
Márcio Bilharinho Naves: 

 
Para Pachukanis os conceitos nas ciências sociais não 
possuem apenas caráter histórico, mas paralelamente a 
essa “história conceitual” se desenvolve uma história real, 
que é justamente esse substrato material que 
progressivamente empresta realidade ao concreto.60 

 

                                            
59 Destaco o trecho das indagações de Pachukanis: “Seria a jurisprudência 
capaz de evoluir para uma teoria geral do direito sem que por isso viesse a 
dissolver-se seja na Psicologia ou ainda na Sociologia? Seria possível uma 
análise das definições fundamentais da forma jurídica, tal como existe em 
economia política uma análise das definições fundamentais e gerais da forma 
do mercado ou da forma do valor? Estas são as questões cuja solução poderá 
determinar se a teoria geral do direito tem possibilidade ou não de ser 
considerada como uma disciplina teórica autônoma.” PACHUKANIS, E. B. 
Teoria geral do direito e marxismo. trad. Silvio Donizete Chagas. São 
Paulo: Editora Acadêmica, 1988, p. 17. 

60 NAVES, Márcio Bilharinho. Marxismo e direito: um estudo sobre 
Pachukanis. São Paulo: Boitempo, 2008, p. 41. 
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Sobre a originalidade do pensamento do jurista russo, 
Vinícius Casalino defende a importância das contribuições 
pachukanianas que marcam certa unanimidade no campo 
marxista do direito: 

 
A obra de Pachukanis inaugura uma maneira original de 
apreender o direito, situá-lo em um ponto de vista 
concreto e, a partir daí, formular os principais problemas 
da teoria geral do direito. Além do mais, pode-se 
vislumbrar um caminho relativamente seguro, dentro da 
perspectiva marxista, para equacioná-los.61 

 
A forma jurídica é o estudo de seus componentes 

fundadores de qualquer ordem que não se restringem apenas às 
criações jurídicas, ela pode ser derivada de relações econômicas 
de outra ordem. Também faz parte do terreno da forma, o estudo 
da ideologia jurídica. 

O direito como condensação social moderna capitalista 
é, de um ponto de vista estabilizador, ideológico. Sua aplicação e 
sua dinâmica interna devem prestar contas para as 
intencionalidades daqueles que as operam, ganhando sua 
coloração ideológica; é por essa e outras coisas que acusar o 
direito de burguês fazendo o uso de um outro não-burguês não 
tem seu valor tão exaltado, e todas as relações jurídicas, por 
serem jurídicas, mascaram desde já a realidade bruta62. 

                                            
61 CASALINO, Vinícius. O direito e a mercadoria: para uma crítica 
marxista da teoria de Pachukanis. São Paulo: Dobra Editorial, 2011, p. 38. 
Destaco ainda o comentário de Alysson Mascaro sobre a originalidade do 
pensamento de Pachukanis: “Esse pensador soviético levou aos limites últimos 
o pensamento de Marx, sem maculá-lo das abdicações contingenciais da 
política de seu tempo. É a partir de Pachukanis que se pode medir a 
radicalidade e a plenitude dos demais filósofos do direito marxistas. O 
originalidade de Pachukanis é medida pela própria originalidade do método de 
Marx, e nisso reside seu caráter de excepcionalidade filosófica para o direito, 
sem ecletismos nem misturas.” MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do 
direito. – 4. ed. – São Paulo: Atlas, 2014, p. 450. 

62 Destaco o trecho: “O que importa demonstrar, então, não é que os 
conceitos jurídicos gerais possam entrar, a título de elementos constitutivos, 
nos processos e sistemas ideológicos, – o que de modo algum é contestável – 
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Diferentemente de Kelsen e de Schmitt, Pachukanis apresenta 
outra relação envolvendo a norma. 

O embate entre a relação e a norma faz parte do 
primeiro passo pelo qual Pachukanis irá prosseguir com seus 
desdobramentos lógicos, o qual, para ele, a relação sempre 
antecedente lógica e cronologicamente a norma pois esta última 
sempre aparece como uma condensação-orientadora do que já foi 
realizado no plano concreto-material. É a partir da relação 
jurídica que se entende o núcleo fundamental do sistema de 
Pachukanis. 

Se entendermos a relação jurídica como uma relação 
social de conteúdo objeto da economia política, podemos assumir 
a forma desta relação com um fundo mercantil. É a troca de 
mercadorias que instaura um regime de trocas amplas, e para seu 
desenvolvimento, necessita ser acobertada por novas relações 
(agora jurídicas) que as protejam. 

Mas, como se trocam as mercadorias? Como é feita a 
mercadoria, quais são seus elementos objetivos e subjetivos? O 
que é preciso para que as trocam sejam protegidas? Como elevar 
o grau de defesa delas? Todas essas questões serão investigadas 
por Pachukanis e, para isso, o debate monológico jurídico é 
deslocado para o campo da política, dos materialismos e da 
economia capitalista. Casalino resume muito bem essa questão 
marcando que 

 
tais observações são importantes porque conduzem a duas 
conclusões: primeiro, os objetivos e limites teóricos da 
obra de Pachukanis não o incitaram a ampliar o objeto de 
seu estudo, razão pela qual foi lícito concentrar a análise 
na forma jurídica e nas categorias que a exprimem, 

                                                                                             
mas sim que a realidade social, em certa medida encoberta por um véu místico, 
não pode ser descoberta através destes conceitos. Em outros termos, nós 
devemos esclarecer a seguinte questão: representarão, efetivamente, as 
categorias jurídicas essas categorias conceituais objetivas (objetivas para uma 
sociedade historicamente dada) e correspondentes a relações sociais objetivas? 
Por conseguinte, voltamos agora a pôr a questão do segundo modo: poderá o 
direito ser concebido como uma relação social no mesmo sentido em que Marx chamou ao 
Capital uma relação social?” 38. 
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olvidando, em parte, o “outro lado da moeda”, ou seja, a 
troca de mercadorias. Em segundo lugar, a crítica marxista 
ao pensamento pachukaniano deve dar conta desses 
limites, porquanto são de suma importância como 
indicativo das orientações interpretativas a serem adotadas na 
supressão de eventuais lacunas ou omissões, resultantes 
justamente da problemática acima salientada.63 

 
Ainda, Casalino apresenta quatro tópicos (o conteúdo 

das relações jurídicas; o circulacionismo; a distinção entre direito 
público e privado; e a extinção da forma jurídica) que fazem parte 
do debate marxista do direito e são alvos dos mais diversos 
ataques e discordâncias entre os próprios marxistas. Trata-se de 
discordâncias já previstas e orientadas na esfera do marxismo 
(isso também mostra que o próprio campo contém em si uma 
zona de criação própria capaz de criar, movimentar e atualizar 
suas próprias amarrações conceituais, suas próprias 
consistências): 

 
O processo de destruição do falso concreto, a partir do 
qual a troca de mercadorias foi apreendida por 
Pachukanis, representa a tentativa de oferecer uma 
resposta aos críticos que o acusam de ter olvidado 
questões substanciais para a compreensão do direito, 
como (1) o conteúdo das relações jurídicas, (2) o 
“circulacionismo” de sua teoria, (3) a distinção entre 
direito público e privado, (4) o problema da “extinção” 
definitiva da forma jurídica, entre outras.64 

 
Quanto ao primeiro tópico, parece que não há uma 

definição do jurídico expressa nas construções teóricas de 
Pachukanis, e mais, parece haver uma relação de subordinação 
dos conteúdos jurídicos aos conteúdos econômicos. Se tais 
relações jurídicas (sem um conteúdo diferenciador-jurídico) são, 

                                            
63 CASALINO, Vinícius. O direito e a mercadoria: para uma crítica 
marxista da teoria de Pachukanis. São Paulo: Dobra Editorial, 2011, p. 62. 

64 CASALINO, Vinícius. O direito e a mercadoria: para uma crítica 
marxista da teoria de Pachukanis. São Paulo: Dobra Editorial, 2011, p. 94. 
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na verdade, relações mercantis mistificadas, qual seria a 
importância de se investigar o direito? 

No segundo tópico, a acusação de que em Pachukanis 
haveria uma teoria “circulacionista” (isto é, que se define a partir 
da circulação entre as mercadorias em um espaço social 
capitalista) que resolveria a primeira questão. Julgamos apenas a 
teoria do jurista como materialista, e se houver um 
“circulacionismo”, este seria apenas uma das frentes pelas quais 
seria possível desenvolver a situação das problemáticas. 

A distinção entre o direito público e o direito privado 
não deve, a nosso ver, ser um objeto de análise, pois, seguindo até 
mesmo a proposta de superação dos dualismos sugerida por 
Kelsen, o direito público e o direito privado são apenas faces de 
uma mesma moeda: o direito. Ainda, o conteúdo e a consistência 
desses dois campos mais dificulta que facilita a apreensão dos 
fenômenos jurídicos. 

Como quarto e último tópico, o problema da forma 
ganha sua importância absoluta. Se o direito é uma forma de 
ideologia da própria relação social capitalista cuja função é 
assegurar as trocas das mercadorias, uma filosofia do direito que 
tem como marca de seu pensar a revolta não tem como proposta 
última a extinção desse tipo de forma, da forma jurídica? Para 
tanto, é necessário pensar uma articulação política que consiga 
extinguir a sua forma política e, por conseguinte, passaríamos a 
trabalhar em um horizonte pós-jurídico. Isso afastaria, em todos 
os casos, a possibilidade de inverter a ordem jurídica burguês em 
ordem jurídica soviética vista sua própria natureza ser indiscernível 
das relações de trocas mercantis (ou quaisquer outras formas de 
socialismo jurídico). Em suma, essas são as quatro preocupações 
oriundas das teses de Pachukanis65. 

                                            
65 Destaco o trecho: “Ao relacionar o valor e o valor de troca à forma jurídica 
Pachukanis faz ressaltar o caráter histórico do próprio direito. Além do mais, 
possibilita a compreensão, tão exata quanto possível, de sua perspectiva teórica 
segundo a qual não há que se falar em um eventual direito proletário, mas, tão-
somente, da extinção do direito.” CASALINO, Vinícius. O direito e a 
mercadoria: para uma crítica marxista da teoria de Pachukanis. São 
Paulo: Dobra Editorial, 2011, p. 100. 
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Voltemos às relações. Para serem legitimadas, as 
relações jurídicas devem surgir de um núcleo duro capaz de ser 
responsabilizado, ou seja, as relações jurídicas não podem se 
movimentar no campo jurídico sozinhas, elas precisam de 
possuidores para serem taxadas como reais, esses possuidores são 
os sujeitos de direito. 

Relacionando os possuidores das mercadorias com os 
sujeitos de direito, parece que ambos se assemelham à lógica da 
propriedade, ambos “tem” seu patrimônio, e ambos produzem 
uma instância formal que legitimam a universalização das trocas 
como terreno para que elas sejam efetivamente feitas. Os sujeitos 
de direito, declarados pelas normas, devem ser necessariamente 
livres e iguais nos termos sugeridos por Marx: iguais na medida 
em que cada um deve ser contado como um, imprimindo um 
caráter de substituível para as trocas; e livres nas suas duas 
acepções – livres para que as trocam sejam apenas e tão somente 
manifestação de sua própria vontade, e livres na medida em que 
são lançados na forma jurídica como única alternativa possível de 
sociabilidade. 

A moral do direito é a moral das trocas. “O que vale 
mais deve valer mais”. Não há neste cenário, qualquer inclinação 
jurídica para o humanismo e a resolução dos antagonismos 
sociais manifestos na desigualdade social mundial, tudo o que 
sirva para beneficiar as trocas será feito, com ou sem 
fundamentação ética66. E será feito pelo órgão monopolizador, 
pelo avalista da forma mercadoria: o Estado. 

A função do Estado é de intermediador entre a forma 
jurídica e a forma mercadoria67, no pequeno artigo chamado O 

                                            
66 Destaco o trecho: “O homem, efetivamente, enquanto sujeito moral, ou seja, 
enquanto pessoa igual às outras pessoas, nada mais é do que a condição prévia 
da troca com base na lei do valor. O homem enquanto sujeito jurídico, ou seja, 
enquanto proprietário, representa também a mesma condição. Estas duas 
determinações estão, finalmente, estritamente ligadas, a uma terceira na qual o 
homem figura como sujeito econômico egoísta.”  PACHUKANIS, E. B. 
Teoria geral do direito e marxismo. trad. Silvio Donizete Chagas. São 
Paulo: Editora Acadêmica, 1988, p. 104. 

67 Destaco o trecho: “O Estado jurídico é uma miragem que muito convém à 
burguesia, uma vez que substitui a ideologia religiosa em decomposição e 
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socialismo jurídico (1890), Friedrich Engels percebe a entrada do 
Estado em jogo como substituição da forma imperativa da Igreja, 
chegando à conclusão (nossa conclusão) de que só há Estado 
com a gênese do capitalismo, 

 
Tratava-se da secularização da visão teológica. O dogma e 
o direito divino eram substituídos pelo direito humano, e 
a Igreja pelo Estado. As relações econômicas e sociais, 
anteriormente representadas como criações do dogma e 
da Igreja, porque esta as sancionava, agora se representam 
fundadas no direito e criadas pelo Estado.68 

 
Da mesma forma que nossa hipótese a respeito da 

leitura “estórica” da Fenomenologia de Hegel representa uma 
construção lógica de uma temporalidade nascente moderna e 
todas as referências anteriores a ela são apenas referências 
metafóricas transvaloradas, pode-se dizer quanto ao direito que 
sua gênese lógica só se dá na forma do modo de produção 
capitalista. As noções de direito romano, direito canônico e 
outras normatividades jurídicas que não capitalistas dizem 
respeito a intuição de “direito” referenciadas desde a nossa 
perspectiva, pois qualquer índice consubstanciar-se-ia diretamente 
referenciada ao modo de produção moderno.  

Nessa breve apresentação do personagem Pachukanis, a 
intenção era apenas mostrar alguns pontos discutidos pelo campo 
marxista e, em poucas palavras, dar ênfase nas problemas radicais 
de seu pensamento como forma de emancipação social. O maior 
obstáculo que impede a livre associação humana é a forma 

                                                                                             
esconde aos olhos das massas a realidade do domínio da burguesia. A ideologia 
do Estado jurídico convém ainda mais do que a ideologia religiosa porque ela 
não reflete completamente a realidade objetiva ainda que se apoie nela. A 
autoridade como ‘vontade geral’, como ‘força do direito’ concretiza-se na 
sociedade burguesa na medida em que esta representa um mercado.” 
PACHUKANIS, E. B. Teoria geral do direito e marxismo. trad. Silvio 
Donizete Chagas. São Paulo: Editora Acadêmica, 1988, p. 100. 

68 ENGELS, Friedrich. O socialismo jurídico. tradução Lívia Cotrim e 
Márcio Bilharinho Naves. 2. ed. Rev. São Paulo: Boitempo, 2012, (Coleção 
Marx-Engels), p. 18. 
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jurídica, ultrapassá-la (ou melhor, superá-la) exige uma dedicação 
e uma tomada de posição delicada. 

No capítulo seguinte, alguns temas que foram 
rapidamente passados a limpo serão repetidos com uma carga 
conceitual aprimorada. Diz-se que um conjunto (na matemática) 
estuda a coleção de elementos e suas propriedades de associação, dissociação, 
união e demais regras em uma relação de pertencimento e de integração. Na 
construção do conjunto marxista (e, nesse caso, do conjunto 
marxista do direito) pertencem três subconjuntos – a forma, o 
sujeito e o Estado – cada qual com seus próprios elementos, sendo 
que alguns deles estão contidos e mais de um subconjunto. 
Olhemos mais de perto... 

 



4 

FORMA, SUJEITO, ESTADO: POR UM 

CONJUNTO MARXISTA. 

 
 

Onde passou a dominar, destruiu as relações feudais, patriarcais e 
idílicas. Dilacerou sem piedade os laços feudais, tão diferenciados, 

que mantinham as pessoas amarradas a seus “superiores naturais”, 
sem pôr no lugar qualquer outra relação entre os indivíduos que não 

o interesse nu e cru do pagamento impessoal e insensível “em 
dinheiro”. Afogou na água fria do cálculo egoísta todo fervor próprio 

do fanatismo religioso, do entusiasmo cavalheiresco e do 
sentimentalismo pequeno-burguês. Dissolveu a dignidade pessoal no 

valor de troca e substituiu as muitas liberdades, conquistadas e 
decretadas, por uma determinada liberdade, a de comércio. Em uma 

palavra, no lugar da exploração encoberta por ilusões religiosas e 
políticas ela colocou uma exploração aberta, desavergonhada, direta e 

seca. 
Karl Marx e Friedrich Engels. Manifesto do Partido Comunista. 

 
 
Como já foi dito, depois do caminho traçado pelas duas 

partes anteriores, chegamos ao terreno da Crítica do Direito do 
ponto de vista do conjunto marxista. A partir desse ponto de vista, 
pode-se coletar elementos interiores a ele que possuem um grau 
de consistência alto quanto à unanimidade de seus usos.  

Preferimos dizer conjunto marxista (em vez de marxismo, 
de tradição marxista ou de recorte marxiano) justamente para 
incluir a contribuição de diversos autores que estão longe do 
pensamento e do legado de Marx como, por exemplo, a teoria 
crítica, a filosofia da linguagem, a antropologia das trocas1. 

                                            
1 No campo propriamente marxista, há infindáveis matizes. Brevemente, pode-
se dizer que há três grandes subconjuntos na história do marxismo: a) o 
marxismo tradicional iniciado pelo pensamento marxiano juntamente com 
Engels e a primeira geração de pensadores revolucionários, partidários, 
trabalhadores e intelectuais autônomos como Karl Kautsky, Rosa 
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Antes de tudo, é preciso esclarecer que o capitalismo e 
suas configurações (e o direito incluso nessas bases) manifestam-
se de modo complexo impondo não apenas sua força repressiva 
direta ou somente por seu poder de autoridade absoluto, ele se 
apresenta como: a) uma ideologia que promove como única 
alternativa de sobrevivência a sua própria reprodução garantindo 
com unhas e dentes apenas o que lhe interessa – meios para sua 
sobrevida; b) uma forma articulada de meios de produção e 
reprodução (com reprodução queremos dizer circulação, distribuição e 
consumo) e de relações de produção e reprodução arquitetadas sob 
o signo de modo de produção capitalista; c) um sujeito agente 
invisível que comanda instintivamente as práticas políticas 
fazendo que o campo de lutas seja de acordo, hegemonicamente, 
com suas próprias decisões; e d) um estado ou limitador das condições 
de possibilidades criadoras através dos três elementos descritos 
acima. Em outras palavras, o capitalismo é uma forma de vida. 
Vladimir Safatle a define da seguinte maneira: 

 
Chamamos de “forma de vida” um conjunto socialmente 
partilhado de sistema de ordenamento e justificação da 
conduta nos campos do trabalho, do desejo e da 
linguagem. Tais sistemas não são simplesmente resultados 
de imposições coercitivas, mas da aceitação advinda da 
crença de eles operarem a partir de padrões desejados de 
racionalidade. Pois toda forma de vida funda-se na 
partilha de um padrão de racionalidade que se encarna em 
instituições, disposições de conduta valorativas e hábitos.2 

 

                                                                                             
Luxemburgo, Vladimir Lênin; b) o marxismo continental como primeira 
derivação do primeiro nas figuras de György Lukács, Antônio Gramsci, 
Theodor Adorno, Max Horkheimer, entre outros; e c) a Nova Leitura de Marx 
(Neue Marx Lekture – NML) com os pensadores Michael Henrich, Robert 
Kurz e Anselm Jappe. Ainda é possível se falar em várias outras vertentes: o 
marxismo latino-americano com Enrique Dussel; os pós-marxismos com 
Slavoj Žižek, Alain Badiou e Toni Negri; a teoria da derivação do estado; o 
marxismo cultural inglês com Raymond Williams, Richard Hoggart, etc. 

2 SAFATLE, Vladimir. Cinismo e falência da crítica. São Paulo: Boitempo, 
2008, (Estado de Sítio), p. 12. 
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Percebe-se, portanto, que uma crítica contundente a 
respeito da forma de vida capitalista só pode ser feita se se levar 
em consideração essas quatro instâncias de operabilidade ao 
mesmo tempo. Toda e qualquer espécie de juízo parcial é 
rapidamente absorvido pelas dinâmicas e mudanças dessa forma 
de vida. 

O novo regime instaurado pelo marco da gênese das 
relações propriamente capitalistas constroem um mundo a partir 
da verdade desse modo específico. O capital teve de inserir outra 
lógica de normatividade rompendo eternamente com a tradição, e 
com um único propósito: o dever de se revolucionar a todo o 
momento. Para isso, foram feitas adaptações multilaterais, e, para 
sua própria garantia, o Império do Direito se ergue como aliado, 
fiador e comandante ou, como preferem alguns, na “política” ou 
“filosofia política”. Jacques Rancière ilustra bem essa questão da 
transubstanciação do antigo frente ao moderno, a força que o 
direito (nunca antes pensada por alguém) se apresenta nesse 
tempo em que as “ideias”, para dizer no linguajar de Hegel, 
aparecem agora apenas como representações abstratas e contraditórias 
com a Ideia Absoluta: 

 
A modernidade não coloca somente os direitos 
“subjetivos” no lugar da regra objetiva de direito. Ela 
inventa o direito como princípio filosófico da comunidade 
política. E essa invenção caminha a par da fábula de 
origem, da fábula da relação dos indivíduos com o todo, 
feita para liquidar a relação litigiosa das partes. Inclusive 
porque uma coisa é o direito, que conceitualiza a “filosofia 
política” para regular a questão do dano, outras coisa é o 
direito que a política faz funcionar no dispositivo de 
tratamento de um dano.3 

 
  A “filosofia política”, como dissemos anteriormente, 

está sempre a serviço de seu senhor, é o ramo infértil e ilegítimo 
da filosofia no qual não é possível, a partir de si mesma, criar 

                                            
3 RANCIÈRE, Jacques. O desentendimento – política e filosofia. trad. de 
Ângela Leite Lopes. São Paulo: Ed. 34, 1996, (Coleção TRANS), p. 86. 
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nada de novo. Ela passa a limpo apenas o que já foi dito e é 
incapaz de articular questões sem parafraseá-las. A “filosofia 
política” é quem faz o meio de campo entre a política e a 
economia sem, contudo, tomar uma clara posição. Mas, afinal, 
para romper com essa situação, como entender a relação política-
economia? 

Na história do marxismo, o debate sobre a prevalência 
de um dos polos sempre foi objeto de grandes discussões. Alguns 
defendem a tomada da posição política (a tese de que o 
proletariado, sujeito negativo da classe dominante, receberia o 
status de “sujeito da história” pleno e que, com engajamento e 
disposição política suficientes, seria capaz de estabelecer as 
diretrizes do progresso rumo à emancipação humana) em 
desfavor das relações econômicas; outros, a valorização da 
economia como determinante-em-última-instância (o 
desenvolvimento de um esquema de campos de sociabilidades 
denominadas superestruturas que sempre deveriam prestar suas 
contas à economia – infraestruturas – amarrados por uma relação 
ambivalente denominada sobredeterminação) das práticas políticas, e 
como o real inimigo a ser com combatido com todas as energias 
possíveis. 

Talvez seja o momento de aceitar a formulação de 
Slavoj Žižek sobre o tema: 

 
Essa perspectiva é duplamente errada. Primeiro, o 
capitalismo como formação social é caracterizado por um 
desequilíbrio estrutural: o antagonismo entre forças e 
relações existe desde o início, e é o mesmo antagonismo 
que impulsiona o capitalismo para a autorrevolução e a 
autoexpansão – o capitalismo prospera porque evita seus 
grilhões, escapando para o futuro. É também por isso que 
temos de abandonar a noção “sabiamente” otimista de 
que a humanidade inevitavelmente “só se propõe as 
tarefas que pode resolver”: hoje enfrentamos problemas 
para os quais não há nenhuma solução clara, garantida 
pela lógica da evolução.4 

                                            
4 ŽIŽEK, Slavoj. O ano em que sonhamos perigosamente. tradução 
Rogério Bettoni. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2012, p. 14. Destaco ainda o 
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Evitando recair no “economicismo vulgar” ou no 

“idealismo político-ideológico”, Žižek, utilizando-se das 
operações teóricas de Hegel, apresenta um terceiro modelo que 
vai além das duas concepções anteriores e ainda permite que 

                                                                                             
longo trecho defendido pelo autor com mais especificidade: “O ‘papel 
determinante da economia’ não significa que, nesse caso, todo o estardalhaço 
‘se refere afinal’ à luta econômica, de modo que podemos imaginar a economia 
como uma metaessência oculta que, por conseguinte, ‘expressa-se’ com uma 
distância duplicada numa luta cultural (ela determina a política que determina a 
cultura...). Pelo contrário, a economia insere-se no decorrer da própria 
tradução/transposição da luta política em luta cultural popular, no modo como 
essa transposição nunca é direta, mas sempre deslocada, assimétrica. (...) 
‘Política’, portanto, nomeia a distância da economia de si mesma, esse espaço é 
aberto pela lacuna que separa a economia enquanto Coisa ausente e a 
economia em sua ‘determinação opositiva’ enquanto um dos elementos da 
totalidade social: existe política porque a economia é ‘não toda’, porque a 
economia é uma pseudo-causa impassível e ‘impotente’. Desse modo, a 
economia é duplamente inscrita aqui no sentido preciso que define o Real 
lacaniano: ela é o núcleo central ‘expresso’ em outras lutas por meio de 
deslocamentos e outras formas de distorção e ao mesmo tempo o próprio 
princípio estruturador dessas distorções. Em sua longa e tortuosa história, a 
hermenêutica social marxista baseou-se em duas lógicas que, embora muitas 
vezes se confundam no ambíguo termo ‘luta de classes econômica’, são 
totalmente diferentes. Por um lado, há a famosa (e infame) ‘interpretação 
econômica da história’: em última análise, todas as lutas (artísticas, ideológicas, 
políticas) são condicionadas pela luta econômica (‘de classe’), que é o segredo a 
ser decifrado. Por outro lado, ‘tudo é político’, isto é, a visão marxista da 
história é totalmente politizada: não há fenômenos sociais, ideológicos, 
culturais etc. que não estejam ‘contaminados’ pela luta política básica, e isso 
vale também para a economia: a ilusão do ‘sindicalismo’ é de que a luta dos 
trabalhadores pode ser despolitizada, reduzida a uma negociação puramente 
econômica por melhores condições de trabalho etc. No entanto, essas duas 
‘contaminações’ – a economia determina tudo ‘em última instância’ e ‘tudo é 
político’ – não obedecem à mesma lógica. A ‘economia’ sem o núcleo político 
ex-timo (‘luta de classes’) teria sido uma matriz social de desenvolvimento 
positiva, assim como é na noção historicista-evolucionária (pseudo)marxista de 
desenvolvimento. Por outro lado, a política ‘pura’, ‘descontaminada’ da 
economia, não é menos ideológica: o economicismo vulgar e o idealismo 
político-ideológico são dois lados da mesma moeda.” ŽIŽEK, Slavoj. O ano 
em que sonhamos perigosamente. tradução Rogério Bettoni. 1. ed. São 
Paulo: Boitempo, 2012, p. 34-35. 
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inúmeros problemas do campo do marxismo possam ser revistos 
e investigados. Seu modelo de entrecruzamento ao mesmo tempo nos 
mostra que, para produzir uma nova crítica contemporânea, é 
preciso um pensamento que ouse pensar a relação política-
economia como apenas uma coisa. Se por um lado a política é 
determinada pela economia, a economia, por sua vez, também é 
determinada pela política. Ou seja, para que se produza 
mercadorias e se possa circulá-las é preciso, antes disso, decidir 
sobre as questões de logística, definir os investimentos e 
estabelecer políticas públicas que levem em consideração o 
mercado. Ainda, para decidir tais questões, o poder político 
daqueles que o fazem necessita de um investimento nas 
campanhas eleitorais, na infraestrutura oferecida de acordo com 
cada Estado nacional e nos custos públicos para sustentar um 
corpo de técnicos políticos em seus trabalhos. 

O mesmo se pode dizer sobre o campo de atuação do 
Direito. Em que momento o direito surge? Ele se identifica 
prioritariamente com o campo político ou com o campo 
econômico? Em que medida é possível discerni-lo dos dois? É 
possível, levando em consideração o terceiro modo de relação 
político-econômico ainda se falar em Direito no bom sentido? 

É com esses elementos que partiremos até o final dessa 
investigação. Resumidamente, a sociabilidade de uma sociedade 
fundada como uma imensa quantidade de mercadorias faz que 
essas próprias relações ditem as regras para qualquer modo de 
sociabilidade criando seu próprio estatuto fundacional, tudo com 
base na relação de equivalências. 

Ao contrário da clássica distinção feita por muito 
teóricos entre o socialismo e o capitalismo, – sendo este o reino da 
liberdade no qual os talentos individuais podem ser livremente 
fomentados e a livre concorrência dos mercados é estimulada 
para o progresso em busca do bem-estar egoísta dos sujeitos para 
consumirem; e aquele como o reino da igualdade em que todos 
são iguais na medida de suas singularidades e toda a riqueza social 
deve ser distribuída a depender de suas próprias necessidades – 
pensamos diversamente. 
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É no modo de vida do capital que o ideal de igualdade 
deve ser oferecido em sua máxima potência com a imposição 
universal de equivalência universal, um espaço global em que 
todos são iguais e tem as mesmas chances de comprar e de 
vender. O reino em que todas as mercadorias [iguais] podem ser 
adquiridas [igualmente] por qualquer pessoa [igual] por meio do 
uso do dinheiro como equivalente universal. Já o socialismo 
também realça o valor da igualdade, mas com vistas 
principalmente na sua correção, tem como ideal de busca, com 
uma pitada de ironia, reduzir a taxa de desigualdade.  

O que aparece de modo explícito é a fórmula socialismo ≈ 
capitalismo. Sendo que essa equação nada mais diz a não ser que 
suas equivalências são duas faces da mesma moeda. O que 
buscamos com o conjunto marxista é o comunismo, e seu regime é 
completamente diferente. É um modo de produção e reprodução 
que se manifeste como o reino da liberdade: o lugar em que a 
capacidade de criação possa ser efetivamente realizada sem se 
levar em conta algumas das características principais do capital. 
Márcio Bilharinho Naves nos dá uma dica do que poderia ser 
uma crítica ao direito pelo viés radical do comum: 

 
o direito está sempre vinculado a uma relação de 
equivalência, portanto, à produção e circulação de valores 
de troca que somente existem sob a base de uma estrutura 
técnico-organizativa exclusivamente voltada para a 
extração de sobrevalor. Daí, porque, em uma sociedade 
comunista, uma liberdade e uma igualdade “reais” ou uma 
justiça “efetiva” ou “verdadeira”, deveriam ser a expressão 
da equivalência, o que é desprovido de sentido já que toda 
equivalência é uma forma social, a forma que exprime a 
redução do trabalho humano a uma mesma expressão de 
valor, e o comunismo, como vimos também, é 
precisamente a “desmontagem” desse imenso maquinário 
social de exploração, portanto, o fim da forma valor e, 
com ela, de todas as representações de equivalência social 
que ela permite secretar. A sociedade comunista não pode 
ser a realização de uma equivalência entre sujeitos tomada 
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afinal possível pela supressão da propriedade privada, mas 
a extinção das formas da equivalência e do sujeito.5 

 
Longe de apresentar proposta que irão resolver o 

problema da modernidade criticando as suas bases, a intenção 
deste capítulo não vai além de uma simples introdução à uma 
teoria jurídica que tenha como base o conjunto marxista. 
Trataremos nossas hipóteses em quatro partes: a) uma 
apresentação geral dos problemas colocados pelos próprios 
textos de Marx e como é possível perceber as noções de forma 
jurídica, sujeito jurídico e Estado no pensamento marxiano; b) a 
possibilidade de se confirmar uma estrita relação entre a forma-
valor (núcleo duro e propósito último da valorização do capital), 
a forma-mercadoria (as primeiras mediações para que este 
propósito seja alcançado tanto na sua forma de mercadoria em 
sentido estrito quanto na sua forma-dinheiro) e a forma-jurídica 
(a configuração das normatividades jurídicas apresentadas por 
Pachukanis); c) a investigação sobre as acepções de sujeitos e 
como alguns deles estão dispostos em uma não-relação, isto é, 
como alguns dos sujeitos entram na conta do direito e como 
outros nem são contados; e d) a definição de Estado do ponto de 
vista de uma mistura de teorias para que seja feita a sua defesa. 

São, portanto, três as apostas assumidas pelo conjunto 
marxista. Quanto à forma, o direito, ou melhor, a forma-jurídica, 
estaria de acordo com a forma-valor e a forma-mercadoria. Falar 
de direito, de processo de valorização e de produção de 
mercadorias é falar de operações análogas intrinsecamente unidas 
(se o objetivo da produção das mercadorias é a produção e o 
acúmulo do valor, deve-se ter sempre em mente que o mediador 

                                            
5 NAVES, Márcio Bilharinho. A questão do Direito em Marx. 1. ed. Sâo 
Paulo: Outras Expressões; Dobra Universitário, 2014, (Coleção Direitos e lutas 
sociais), p. 100. Ainda, quanto uma definição possível de direito do ponto de 
vista do conjunto marxista, Márcio Naves diz: “Assim, podemos formular essa 
sentença resolutamente antinormativista: só há direito em uma relação de equivalência 
na qual os homens estão reduzidos a uma mesma unidade comum de medida em decorrência 
de sua subordinação real ao capital.” NAVES, Márcio Bilharinho. A questão do 
Direito em Marx. 1. ed. Sâo Paulo: Outras Expressões; Dobra Universitário, 
2014, (Coleção Direitos e lutas sociais), p. 87. 
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é o direito). Assim, seria impossível ver um direito desligado da 
forma-mercadoria. O que dá essa cola, vale dizer, é o fetichismo da 
mercadoria. Assumimos que fetichismo é o ponto de inflexão pelo 
qual toda as estruturas se amarram legitimamente entre si.   

Quanto aos sujeitos, é partindo deles que é possível 
pensar a relação humana com a relação normativa. Falar de 
sujeito é falar de ética (e falar de ética quer significar uma 
investigação de ações acerca do Bem e do Bom, da 
responsabilidade e da intersubjetividade em geral). Nesse ponto 
Hegel é importante para afirmar que as relações vem primeiro, ou 
seja, que as relações que formam os polos, são elas que organizam 
a vida. Também é nessa aposta que se pode perceber as relações 
de exploração e de dominação. 

Quanto ao Estado, o debate marxista parece ser 
atravessado por dois pontos de vista que, ainda, não podem ser 
operacionalizados simultaneamente6. Em relação a isso, há duas 
alternativas que achamos interessantíssimas: o conflito de 
posições representado por Slavoj Žižek (política) e de Robert 
Kurz (econômica). Em Hegel e em Badiou, pode-se acrescentar 
duas conceituações de suma importância para o debate e que se 
diferenciam e muito das noções de Estado comumente 
apresentadas. 

Como ponto inicial, convém tratar na próxima seção do 
personagem conceitual seu percurso historial base na qual se assenta 
todo o conjunto, Karl Marx. 

                                            
6 Devo esta concepção ao companheiro Joelton Nascimento que chamou, 
certa vez, de paralaxe do marxismo. Em astronomia, diz-se que ocorre uma 
paralaxe quando a relação de um objeto com seu plano de fundo parece se 
alterar quando a linha de base do observador se move. Dependendo do ponto 
de vista, é possível vislumbrar duas correntes marxistas principais: uma 
preocupada com a crítica da Economia Política ligada às dinâmicas de fluxos 
de capitais, esse movimento insustentável que em sua origem é o colapso; e a 
outra de caráter mais político que envolve os mecanismos de ação política em 
um dado contexto com vistas à revolução ou a satisfação de certas demandas. 
A proposta de Joelton é que, como marxistas, seria preciso fazermos uma 
autocrítica com uma operação de filtragem e decantação dessas duas posições, 
calcular essa distância paralática para não mirar o econômico pelo político e 
vice-versa. 
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4.1. O CASO “K.”. 

 
 

Era tarde da noite quando K. chegou. A aldeia jazia na neve 
profunda. Da encosta não se via nada. Névoa e escuridão a 

cercavam, nem mesmo o clarão mais fraco indicava o grande castelo. 
K. permaneceu longo tempo sobre a ponte de madeira que levava da 

estrada à aldeia e ergueu o olhar para o aparente vazio. 
Franz Kafka, O Castelo. 

 
 
Fizemos aqui uma referência à obra obscura e 

desconfortável de Franz Kafka. K. é o nome próprio (ainda que 
abreviado) de um de seus personagens no livro O Castelo7. A obra 
conta a história de um visitante, K., que acaba tendo que ficar por 
alguns dias numa pequena cidade na qual era governada pelos 
braços invisíveis e nebulosos do Castelo. K. também era uma 
marca muito utilizada para marcar o rosto de quem cometia crime 
de estelionato em algum ordenamento jurídico antigo e isso faz 
todo o sentido. 

A grande questão que está em jogo é: ninguém 
realmente sabe o que é esse Castelo, quem é o seu dono, quem 
trabalha ou não para ele, ninguém quer saber por tomarem uma 
posição de resiliência perante essa questão pois a vida dos 
habitantes da pequena cidade não vai mudar com a descoberta. 
Quem está de fora sabe, com o tempo, perfeitamente o que está 
escondido aí: uma rede de sociabilidade composta de laços fortes, 
permitindo a todos que estão naquele território que saibam uns 
da vida dos outros, a sociabilidade moderna e sua operabilidade 
não passa mais por autoridades tradicionais, não é preciso saber 
quem está falando, a voz pode ser ouvida de longe. 

A indeterminação desse conto convida os leitores a 
pensar dois paradigmas, de maneira que, cada um deles está em 
antagonismo com o outro. Ora se pode pensar que o contexto 
elenca os atributos de um mundo sem cor, preenchido pelo vazio 

                                            
7 KAKFA, Franz. O castelo. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
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burocrático das instituições e das incertezas de que, mesmo com 
a segurança jurídica dos termos devido processo legal, dignidade humana 
e bem comum, a noção de bem-estar sempre se põe em dúvida. Por 
outro lado, é possível entender o desconhecido Castelo 
justamente por sua indeterminação, pelo seu não-saber. Não seria 
essa a fórmula para se pensar como as relações sociais se dão em 
comunidades complexas? Não seria o desejo pela indiferença o 
objetivo principal das instituições que efetivamente se colocam 
como guardiães da ordem e da emancipação? Os circuitos 
promovidos pelos atos de não-saber são capaz de abarcar 
questões das mais amplas, não levando em conta os atributos 
individuais dos participantes. É justamente por esse excesso de 
forma que a noção de comum se assenta. 

Obviamente que sabemos quem é K., seu nome está 
grafado por todos os cantos, suas denúncias severas a respeito da 
destruição da nossa sociedade pela exploração dos trabalhadores. 
Ele foi um pensador, foi um militante, foi um cientista político e 
nos dias de hoje é o fundamento-suporte sob o signo de 
personagem conceitual. Seu nome: Karl Marx. 

Falar de Marx é sempre um exercício de repetição. Nesta 
seção, optou-se por tratá-lo de modo mais poético que o usual 
para que as sensações surjam de acordo com a aleatoriedade de 
apresentação. A “história” se inicia em 2016, mas o recorte 
histórico é de 1843 (data marcante do pensamento do então 
estudante mediano de filosofia e de jurisprudência em Berlim) até 
aproximadamente o ano de 1867 (data da publicação de seu livro 
de referência, aquele pelo qual todo leitor deve ter como base de 
seu pensar). 

Como estudante, acompanhou de perto o embate entre 
os “hegelianos de direita” e os “hegelianos de esquerda”, a então 
nascente “escola história do direito” e as mais recentes notícias 
dos jornais de sua época (tecendo ainda alguns comentários 
críticos sobre as situações injustas do recém nascido estado 
monárquico constitucional germânico). 

No ano de 1843, sua paixão pelo pensamento crítico o 
fez começar suas observações teóricas (aqui é possível começar a 
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se falar da formação do personagem Marx). Dois textos são 
importantes para demarcar o campo dessas investigações. 

O primeiro refere-se à obra Crítica da filosofia do direito de 
Hegel (um artigo publicado no jornal que ele mesmo fundara com 
seu amigo como apêndice dos cadernos de comentários sobre a 
filosofia de Hegel), um conjunto de cadernos dos comentários 
dos parágrafos da Filosofia do Direito de seu mestre simbólico. 
Infelizmente foram encontrados e publicados somente aqueles 
que tratavam do Direito estatal interno contados a partir do 
parágrafo 261. Meses depois Marx elaborou um resumo de seu 
pensamento, não mais como comentador mas como teórico 
crítico conhecido como Para a critica da filosofia do direito de Hegel – 
introdução. Nele, comentando a formação do Estado e sua relação 
com a religião, Marx talvez tenha escritos o trecho mais poético e 
denunciador de toda a historia da filosofia: 

 
A miséria religiosa constitui ao mesmo tempo a expressão da 
miséria real e o protesto contra a miséria real. A religião é o 
suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem 
coração, assim como o espírito de estados de coisas 
embrutecidos. Ela é o ópio do povo.8 

 

                                            
8 MARX, Karl. Crítica da filosofia do direito de Hegel. trad. Rubens 
Enderle e Leonardo de Deus; [supervisão e notas de Marcelo Backes]; prefácio 
à terceira edição Alysson Leandro Mascaro. 3. ed. São Paulo: Boitempo, 2013, 
p. 151. Destaco ainda o trecho contido na mesma página: “Este é o 
fundamento da crítica irreligiosa: o homem faz a religião, a religião não faz o 
homem. E a religião é de fato a autoconsciência e o autossentimento do 
homem, que ou ainda não conquistou a si mesmo ou já se perdeu novamente. 
Mas o homem não é um ser abstrato, acocorado fora do mundo. O homem é o 
mundo do homem, o Estado, a sociedade. Esse Estado e essa sociedade produzem 
a religião, uma consciência invertida do mundo, porque eles são um mundo invertido. A 
religião é a teoria geral deste mundo, seu compêndio enciclopédico, sua lógica 
em forma popular, seu point d’honneur espiritualista, seu entusiasmo, sua sanção 
moral, seu complemento solene, sua base geral de consolação e de justificação. 
Ela é a realização fantástico da essência humana, porque a essência humana não 
possui uma realidade verdadeira. Por conseguinte, a luta contra a religião é, 
indiretamente, contra aquele mundo cujo aroma espiritual é a religião.” 
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O elemento religioso assim como outras formas de 
mediação não anulam seu potencial emancipador. No entanto, é 
um paliativo negativo pois impede que a verdadeira liberdade 
aconteça. 

Marx estava ciente da situação, e, como postura crítica 
cansou de dizer: “É preciso ensinar o povo a se aterrorizar diante 
de si mesmo, a fim de nele incutir coragem. Assim satisfaz-se 
uma necessidade do povo alemão, e as necessidades dos povos 
são propriamente as causas finais da sua satisfação.”9 

Ainda no mesmo ano, ele escreveu outro artigo para 
rebater as posições tomadas por um hegeliano de esquerda sobre 
a questão da desigualdade de tratamento do povo judeu no 
terreno alemão, seu título é Sobre a Questão Judaica10 (1843). 
Distinguindo a emancipação política da emancipação humana, defendeu 
que a situação em que se encontravam os judeus poderia ser 
usada como um modelo para se pensar a questão de todos os 
cidadãos e todas as formas de instituições religiosas, o grande 
problema não se restringia a termos diferenciais vindos de fora do 
território estatal, mas sim de elementos contidos na própria 

                                            
9 MARX, Karl. Crítica da filosofia do direito de Hegel. trad. Rubens 
Enderle e Leonardo de Deus; [supervisão e notas de Marcelo Backes]; prefácio 
à terceira edição Alysson Leandro Mascaro. 3. ed. São Paulo: Boitempo, 2013, 
p. 154. 

10 Destaco o trecho: “O conflito que emerge entre o homem que professa uma 
religião particular e sua cidadania, entre ele e as demais pessoas como membros 
da sociedade, reduz-se à divisão secular entre o Estado político e a sociedade 
burguesa. Para o homem como bourgeois [aqui: membro da sociedade burguesa], 
a ‘vida no Estado [é] apenas aparência ou uma exceção momentânea à essência 
e à regra’. Todavia, o bourgeois, como o judeu, só permanece na vida do Estado 
mediante um sofisma, assim como o citoyen [cidadão] só permanece judeu ou 
bourgeois sofismado; mas essa sofística não é pessoal. É a sofística do próprio 
Estado político. A diferença entre o homem religioso e o cidadão, entre o 
proprietário de terras e o cidadão, entre o indivíduo vivo e o o cidadão. A 
contradição que se interpõe entre o homem religioso e o homem político é a 
mesma que existe entre o bourgeois e o citoyen, entre o membro da sociedade 
burguesa e sua pele de leão política.” MARX, Karl. Sobre a questão judaica. 
tradução Nélio Schneider. São Paulo: Boitempo, 2010, (Coleção Marx-Engels), 
p. 41. 
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forma como o Estado se legitimava com sua instauração. Em 
suas palavras: 

 
Afirmamos, isto sim, que eles suprimem sua limitação 
religiosa no momento em que suprimem suas barreiras 
seculares. Não transformamos as questões mundanas em 
questões teológicas. Transformamos as questões 
teológicas em questões mundanas. Tendo a história sido, 
por tempo suficiente, dissolvida em superstição, passamos 
agora a dissolver a superstição em história. A questão da 
relação entre emancipação política e religião transforma-se para 
nós na questão da relação entre emancipação política e 
emancipação humana.11 

 
Nesse momento, Marx ainda está embebedado pelo 

carisma humanitário e suas ações validam esta tomada de posição. 
O que estava em jogo fora a defesa de uma democracia radical. 
Porém, novos ares vieram e as configurações de suas obras 
começaram a mudar. 

Recolhido em sua solidão, o personagem acaba por fazer 
seu primeiro balanço de atividades. Inúmeros cadernos escritos 
durante o ano de 1843 e 1844 contendo reflexões sobre os temas 
da desigualdade social, a crise das representações políticas e as 
formas de atuação das instituições estatais resultaram em um 
conjunto de textos conhecidos como Manuscritos Econômico-
Filosóficos (1844). Tais manuscritos oficializaram o ponto de virada 
de um Marx democrata radical para outro Marx crítico da democracia, 
que fala do ponto de vista do trabalhador e parece sentir na pele 

                                            
11 Destaco ainda na mesma página: “A emancipação política do judeu, do 
cristão, do homem religioso de modo geral consiste na emancipação do Estado em 
relação ao judaísmo, ao cristianismo, à religião como tal. Sua forma de Estado, 
no modo apropriado à sua essência, o Estado se emancipa da religião, 
emancipando-se da religião do Estado, isto é, quando o Estado como Estado não 
professa nenhuma religião, mas, ao contrário, professa-se Estado. A 
emancipação política em relação à religião não é a emancipação já efetuada, 
isenta de contradições, em relação à religião, porque a emancipação política 
ainda não constitui o modo já efetuado, isento de contradições, da 
emancipação humana.” MARX, Karl. Sobre a questão judaica. tradução Nélio 
Schneider. São Paulo: Boitempo, 2010, (Coleção Marx-Engels), p. 38. 
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como se davam as formas de dominação dos donos da 
propriedade privada: 

 
A existência do trabalhador é, portanto, reduzida à 
condição de existência de qualquer outra mercadoria. O 
trabalhador tornou-se uma mercadoria e é uma sorte para 
ele conseguir chegar ao homem que se interesse por ele. E 
a procura, da qual a vida do trabalhador depende, depende 
do capricho do rico e capitalista.12 

 
Equivalendo a condição do trabalhador à das 

mercadorias, Marx desmascara a lógica burguesa dos 
proprietários que tentavam esconder as causas de seus 
enriquecimentos por meio da dominação social. Com muitas 
palavras duras e poéticas, irônicas e ao mesmo tempo sérias, foi 
possível, a partir dali, traçar um esboço inicial do que seria a sua 
última obra – alguns desses elementos já são passíveis de 
visualização. Longe de apresentar a luta de classes, o antagonismo 
entre proprietários e trabalhadores sem propriedade já era 
patente: 

 
(...) constatamos que o trabalhador baixa à condição de 
mercadoria e à de mais miserável mercadoria, que a 
miséria do trabalhador põe-se em relação inversa à 
potência (Macht) e à grandeza (Grösse) da sua produção, 
que o resultado necessário da concorrência é a 
acumulação de capital em poucas mãos, portanto a mais 
tremenda restauração do monopólio, que no fim a 
diferença entre o capitalista e o rentista fundiário 
(Grundrentner) desaparece, assim como entre o agricultor e 
o trabalhador em manufatura, e que, no final das contas, 
toda a sociedade tem de decompor-se nas duas classes dos 
proprietários e dos trabalhadores sem propriedade.13 

                                            
12 MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. tradução, apresentação 
e notas Jesus Ranieri. 4. reimpr. São Paulo: Boitempo, 2010, (Coleção Marx-
Engels), p. 24. 

13 MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. tradução, apresentação 
e notas Jesus Ranieri. 4. reimpr. São Paulo: Boitempo, 2010, (Coleção Marx-
Engels), p. 79. Destaco ainda os mais conhecidos trechos da obra: “O 
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Uma vez descoberto esse sistema de dominação, Marx 

precisava articular as suas causas com o elemento fundamental, e 
foi escolhida a propriedade privada (fundiária) como a origem de 
todo o conflito (muito inspirado nos teóricos franceses e em 
poucas observações práticas). Mas, afinal, como uma propriedade 
pode ser o motor da exploração? Não seria o caso de que outra 
mediação estivesse acoplada à propriedade para que as peças 
começassem a funcionar? Uma de suas apostas foi a expropriação 
feita pelo sistema de salários: 

 
O salário é determinado mediante o confronto hostil entre 
capitalistas e trabalhador. A necessidade da vitória do 
capitalista. O capitalista pode viver mais tempo sem o 
trabalhador do que este sem aquele. [A] aliança entre os 
capitalistas é habitual e produz efeito; [a] dos 
trabalhadores é proibida e de péssimas consequências para 
eles. Além disso, o proprietário fundiário e o capitalista 
podem acrescentar vantagens industriais aos seus 
rendimentos, [ao passo que] o trabalhador [não pode 
acrescentar] nem renda fundiária, nem juro de capital 
(Capitalinteresse) ao seu ordenado industrial. Por isso [é] tão 
grande a concorrência entre os trabalhadores. Portanto, 
somente para o trabalhador a separação de capital, 
propriedade da terra e trabalho é uma separação 
necessária, essencial e perniciosa. Capital e propriedade 

                                                                                             
trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto 
mais a sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador se torna 
uma mercadoria tão mais barata quanto mais mercadorias cria. Com a 
valorização do mundo das coisas (Sachenwelt) aumenta em proporção direta a 
desvalorização do mundo dos homens (Menschenwelt). O trabalho não produz 
somente mercadorias; ele produz a si mesmo e ao trabalhador como uma 
mercadoria, e isto na medida em que produz, de fato, mercadorias em geral. Este 
fato nada mais exprime, senão: o objeto (Gegenstand) que o trabalho produz, o 
seu produto, se lhe defronta como um ser estranho, como um poder independente 
do produtor. O produto do trabalho é o trabalho que se fixou num objeto, fez-
se social (sachlich), é a objetivação (Vergegenständlichung) do trabalho. A efetivação 
(Verwirklichung) do trabalho é a sua objetivação.” MARX, Karl. Manuscritos 
econômico-filosóficos. tradução, apresentação e notas Jesus Ranieri. 4. 
reimpr. São Paulo: Boitempo, 2010, (Coleção Marx-Engels), p. 80. 
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fundiária não precisam estacionar nessa abstração, mas o 
trabalho do trabalhador, sim.14 

 
A regra é clara: pagar um salário para alguém em 

condições de não poder exigir nada mais além do mínimo para 
sua própria sobrevivência para vinculá-lo a produzir um 
montante de fosse bem superior à quantidade de salário inicial. 
Eis a grande sacada do que estava ocorrendo. Marx percebeu que 
as grandezas de salário e de produção eram inversamente 
proporcionais! 

Como seus horizontes de expectativa alcançavam as 
aspirações humanísticas (o progresso humano, a emancipação do 
gênero e a não dominação de uma classe sobre a outra), sua 
noção utópica de outra sociedade teve como produto uma 
miragem idealista do comunismo (isto é, uma sociedade em que o 
progresso humano se valeria como princípio e que a 
redistribuição com base na produção fosse equivalente e 
“harmoniosamente” elaborada para que a distância entre as 
classes fosse diminuída) como superação das relações burguesas: 

 
O comunismo na condição de suprassunção (Aufhebung) 
positiva da propriedade privada, enquanto estranhamento-de-si 
(Selbstentfremdung) humano, e por isso enquanto apropriação 
efetiva da essência humana pelo e para o homem. Por isso, 
trata-se do retorno pleno, tornado consciente e interior a 
toda riqueza do desenvolvimento até aqui realizado, 
retorno do homem para si enquanto homem social, isto é, 
humano. Este comunismo é, enquanto naturalismo 
consumado = humanismo, e enquanto humanismo 
consumado = naturalismo. Ele é a verdadeira dissolução 
(Auflösung) do antagonismo do homem com a natureza e 
com o homem; a verdadeira resolução (Auflösung) do 
conflito entre existência e essência, entre objetivação e 
autoconfirmação (Selbstbestätigung), entre liberdade e 
necessidade (Notwendigkeit), entre indivíduo e gênero. É o 

                                            
14 MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. tradução, apresentação 
e notas Jesus Ranieri. 4. reimpr. São Paulo: Boitempo, 2010, (Coleção Marx-
Engels), p. 23. 
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enigma resolvido da história que se sabe como esta 
solução.15 

 
Ainda em 1844, houve com a ajuda do acaso um 

encontro inesperado. Um jovem alemão que morava na Inglaterra 
apareceu na vida de Marx, Friedrich Engels. Desse encontro, 
Marx pode tomar ciência do movimento dos trabalhadores e se 
aproximar cada vez mais de suas lutas políticas. Em 1846, um 
livro em conjunto foi feito e não publicado, ele se propunha 
criticar as formas de pensamento de alguns teóricos com palavras 
pesadas e sensatas, é A Ideologia Alemã. Este livro já mostra um 
Marx com outras posturas teóricas, é o marco de suas atividades 
como militante político em defesa da causa dos trabalhadores. 

A crítica da ideologia como falsa consciência e também 
como forma de dominação é muito clara em seu seguinte trecho: 

 
Os pensamentos da classe dominante são também, em 
todas as épocas, os pensamentos dominantes; em outras 
palavras, a classe que é o poder material dominante numa 
determinada sociedade é também o poder espiritual 
dominante. A classe que dispõe dos meios da produção 
material dispõe também dos meios da produção 
intelectual, de tal como que o pensamento daqueles aos 
quais são negados os meios de produção intelectual está 
submetido também à classe dominante.16  

 
A noção de forma também foi revisitada. Em resumo, as 

formas tomadas pelo capitalismo apareceriam como papéis 
impostos por uma ideologia da classe dominante. Há uma pista 
importante sobre a sociedade comunista como o desvencilhar da 
forma do capitalismo como objetivo último a ser alcançado:  

 

                                            
15 MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. tradução, apresentação 
e notas Jesus Ranieri. 4. reimpr. São Paulo: Boitempo, 2010, (Coleção Marx-
Engels), p. 105. 

16 ENGELS, Friedrich; MARX, Karl. A ideologia alemã. tradução Luis 
Claudio de Castro e Costa. São Paulo: Martins Fontes, 1998, (Clássicos), p. 48. 
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Com efeito, a partir do instante em que o trabalho começa 
a ser dividido, cada um tem uma esfera de atividade 
exclusiva e determinada, que lhe é imposta e da qual ele 
não pode fugir; ele é caçador, pescador, pastor ou crítico, 
e deverá permanecer assim se não quiser perder seus 
meios de sobrevivência; ao passo que, na sociedade 
comunista, em que cada um não tem uma esfera de 
atividade exclusiva, mas pode se aperfeiçoar no ramo que 
lhe agradar, a sociedade regulamente a produção geral, o 
que cria para mim a possibilidade de hoje fazer uma coisa, 
amanhã outra, caçar de manhã, pescar na parte da tarde, 
cuidar do gado ao anoitecer, fazer crítica após as refeições, 
a meu bel-prazer, sem nunca me tornar caçador, pescador 
ou crítico.17 

 
As atividades produtivas e reprodutivas na sociedade 

capitalistas são absorvidas por uma lógica de produção com vistas 
a reprodução das desigualdades de classes e da dominação de 
uma sobre a outra. Tais atividades, para o capital, são chamadas 
de trabalho. O trabalho é explorado justamente por ser 
reconhecido como trabalho, as ações humanas deveriam romper 
com essa formam para que as atividades como pescar, caçar, 
estudar para nunca mais serem conhecidas por esse nome. Afinal, 
uma atividade produtiva vista de um ponto de vista fora da forma 
é apenas e tão somente uma atividade produtiva. 

A tensão entre os trabalhadores e os proprietários se 
intensificou com as revolução de 1848, e nesse mesmo ano, Marx 
e Engels fizeram do seu Manifesto do Partido Comunista o estatuto 
dos movimentos sociais. Apesar de ser um texto curto (o que 
facilitou a sua tradução em diversas línguas por toda a Europa), é 
possível visualizar com toda clareza os três elementos propostos 
para um conjunto marxista, quais sejam: a forma, o sujeito e o 
Estado. 

As noções da burguesia como classe que não para de se 
reinventar para poder continuar oprimindo, a substituição de 

                                            
17 ENGELS, Friedrich; MARX, Karl. A ideologia alemã. tradução Luis 
Claudio de Castro e Costa. São Paulo: Martins Fontes, 1998, (Clássicos), p. 28-
29. 
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dominação (caráter predominantemente ético-político) por 
exploração (caráter predominantemente econômico-político), o 
capitalismo como modo de produção e a história dos modos de 
produção compõem os comentários de Marx e Engels sobre a 
forma: 

 
A burguesia não pode existir sem revolucionar 
constantemente os instrumentos de produção, portanto as 
relações de produção, e por conseguinte todas as relações 
sociais. A conservação inalterada dos antigos modos de 
produção era a primeira condição de existência de todo o 
sistema social, a insegurança e o movimento permanentes 
distinguem a época burguesa de todas as demais. As 
relações rígidas e enferrujadas, com suas representações e 
concepções tradicionais, são dissolvidas, e as mais recentes 
tornam-se antiquadas antes que se consolidem. Tudo o 
que era sólido desmancha no ar, tudo o que era sagrado é 
profanado, e as pessoas são finalmente forçadas a encarar 
com serenidade sua posição social e suas relações 
recíprocas.18 

 
Como sujeito, a construção da negatividade das classes, 

o “coveiro” do capitalismo – o proletariado – também é anunciado 
pelo manifesto. Como classe revolucionária por excelência, o 
proletariado encarna a própria potência por sua situação vazia (é a 
classe que guarda consigo as mazelas da modernidade, ausente de 
propriedade, ausente de horizontes e que, por isso, não tem mais 
nada a perder).  

 
De todas as classes que hoje se contrapõem à burguesia, 
só o proletariado constitui uma classe verdadeiramente 
revolucionária. Todas as demais se arruínam e 
desaparecem com a grande indústria; o proletariado, ao 
contrário, é seu produto mais autêntico.19 

                                            
18 ENGELS, Friedrich; MARX, Karl. Manifesto do partido comunista. 1. 
ed. São Paulo: Expressão Popular, 2008, p. 13-14. 

19 ENGELS, Friedrich; MARX, Karl. Manifesto do partido comunista. 1. 
ed. São Paulo: Expressão Popular, 2008, p. 25. 
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Há também indícios sobre o Estado. Em sua definição, 

“o poder do Estado moderno não passa de um comitê que 
administra os negócios comuns da classe burguesa como um 
todo.”20 Muito próxima de sua definição final, o sustentador-
Estado encobre as relações de exploração com o monopólio da 
violência e com o monopólio da forma-jurídica. 

Depois de anos de estudos, retornando aos textos de 
Hegel, revisando os economistas clássicos e acompanhando os 
movimentos dos trabalhadores internacionais, Marx faz um 
grande esboço que daria início aos seu texto definitivo. Muito 
mais voltado à questão teórica da crítica da economia política, os 
manuscritos no Grundrisse (1857-58) antecipam inúmeras questões 
cruciais: a noção de dinheiro (história da moeda, natureza e 
gênese do dinheiro, etc.), a sua teoria do valor e a categoria 
essencial do valor de troca, a divisão tricotômica entre processo de 
produção, processo de circulação e processo de renda (referente 
aos três volumes de sua proposta para o livro definitivo), etc. 

 A grande lição que talvez seja levada em consideração 
para nós é a relação entre a forma-valor com o processo total 
(produção, distribuição, troca e consumo): 

 
Como categoria, ao contrário, o valor de troca leva uma 
vida antediluaviana. Por essa razão, para a consciência 
para a qual o pensamento conceitualizante é o ser humano 
efetivo, e somente o mundo conceituado enquanto tal é o 
mundo efetivo – e a consciência filosófica é assim 
determinada –, o movimento das categorias aparece, por 
conseguinte, como o ato de produção efetivo – que, 
infelizmente, recebe apenas um estímulo do exterior –, 
cujo resultado é o mundo efetivo; e isso – que, no 
entanto, é uma tautologia – é correto na medida em que a 
totalidade concreta como totalidade de pensamento, como 
um concreto de pensamento, é de fato um produto do 
pensar, do conceituar; mas de forma alguma é um produto 
do conceito que pensa fora e acima da intuição e da 

                                            
20 ENGELS, Friedrich; MARX, Karl. Manifesto do partido comunista. 1. 
ed. São Paulo: Expressão Popular, 2008, p. 12. 
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representação, e gera a si próprio, sendo antes produto da 
elaboração da intuição e da representação em conceitos.21 

 
A novidade da “dupla inscrição” da produção na série 

produção-distribuição-troca-consumo alterou significativamente a 
visão de Marx sobre o modo de produção capitalista: 

 
A produção cria os objetos correspondentes às 
necessidades; a distribuição os reparte segundo leis sociais; 
a troca reparte outra vez o já repartido, segundo a 
necessidade singular; finalmente, o consumo, o produto 
sai desse movimento social, devém diretamente objeto e 
serviçal da necessidade singular e a satisfaz no desfrute. A 
produção aparece assim como o ponto de partida; o 
consumo, como o ponto final; a distribuição e a troca, 
como o meio-termo, o qual, por sua vez, é ele próprio 
dúplice, uma vez que a distribuição é o momento 
determinado pela sociedade e a troca, o momento 
determinado pelos indivíduos. Na produção, a pessoa de 
objetiva, na pessoa, a coisa se subjetiva; na distribuição, a 
sociedade assume a mediação entre produção e consumo 
sob a forma de determinações dominantes; na troca, 
produção e consumo são mediados pela determinabilidade 
contingentes do indivíduo22 

                                            
21 MARX, Karl. Grundrisse: manuscritos econômicos de 1857-1858: 
esboços da crítica da economia política. supervisão editorial Mario Duayer; 
tradução Mario Duayer, Nélio Schneider (colaboração de Alice Helga Werner e 
Rudiger Hoffman). São Paulo: Boitempo, 2011, (Coleção Marx-Engels), p. 55. 
Destaco ainda o trecho da mesma página: “O todo como um conjunto de 
pensamentos, tal como aparece na cabeça, é um produto da cabeça pensante 
que se apropria do mundo do único modo que lhe é possível, um modo que é 
diferente de sua apropriação artística, religiosa e prático-mental. O sujeito real, 
como antes, continua a existir em sua autonomia fora da cabeça; isso, claro, 
enquanto a cabeça de comportar apenas de forma especulativa, apenas 
teoricamente. Por isso, também no método teórico o sujeito, a sociedade, tem 
de estar continuamente presente como pressuposto da representação.” 

22 MARX, Karl. Grundrisse: manuscritos econômicos de 1857-1858: 
esboços da crítica da economia política. supervisão editorial Mario Duayer; 
tradução Mario Duayer, Nélio Schneider (colaboração de Alice Helga Werner e 
Rudiger Hoffman). São Paulo: Boitempo, 2011, (Coleção Marx-Engels), p. 44. 
Destaco ainda: “Produção, distribuição, troca e consumo constituem assim um 
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Outra novidade é sua definição (preliminar) dos 

elementos que compõem a mercadoria (com referência ao valor): 
 

Toda mercadoria (produto ou instrumento de produção) 
= a objetivação de um determinado tempo de trabalho. O 
seu valor, a relação na qual se troca por outra mercadoria 
ou na qual outra mercadoria é trocada por ela, = o 
quantum de tempo de trabalho nela realizado. Se, p. ex., a 
mercadoria = 1 hora de tempo de trabalho, ela se troca 
então com todas as outras mercadorias que são produto 
de 1 hora de tempo de trabalho. (Todo esse raciocínio sob 
o pressuposto de que o valor de troca = o valor de 
mercado; o valor real = o preço). O valor da mercadoria é 
diferente da própria mercadoria. O valor (valor de troca) é 
a mercadoria somente na troca (efetiva ou imaginada); o 
valor não é só a permutabilidade dessa mercadoria em 
geral, mas sua permutabilidade específica. O valor é ao 
mesmo tempo o expoente da relação na qual a mercadoria 
se troca com outras mercadorias e o expoente da relação 
na qual a mercadoria já se trocou com outras mercadorias 
na produção (tempo de trabalho materializado); é 
permutabilidade determinada quantitativamente.23 

 
Por fim, chega-se à obra da maturidade, o livro pelo qual 

Marx deve ser julgado e analisado com rigor, O Capital (1867). A 
crítica da economia política inicia-se com a investigação da 
mercadoria e seus componentes, conforme assinala Kashiura Jr.: 

 
A mercadoria é o ponto de partida de Marx em O capital: 
trata-se da “forma elementar” do modo de produção 
capitalista, a forma de toda a riqueza acumulada no 
interior desse modo de produção, a forma que os 

                                                                                             
autêntico silogismo; a produção é a universalidade, a distribuição e a troca, a 
particularidade, e o consumo, a singularidade na qual o todo se unifica.” 

23 MARX, Karl. Grundrisse: manuscritos econômicos de 1857-1858: 
esboços da crítica da economia política. supervisão editorial Mario Duayer; 
tradução Mario Duayer, Nélio Schneider (colaboração de Alice Helga Werner e 
Rudiger Hoffman). São Paulo: Boitempo, 2011, (Coleção Marx-Engels), p. 90. 
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produtos do trabalho devem assumir uma vez produzidos 
no preciso esquema das relações de produção 
capitalistas.24 

 
O primeiro volume conta com sete seções (Mercadoria e 

dinheiro; A transformação do dinheiro em capital; A produção do 
mais-valor absoluto; A produção do mais-valor relativo; A 
produção do mais-valor absoluto e relativo; O salario; O processo 
de acumulação do capital), vamos nos ater, por hora, no mais-
valor. 

Uma vez que o valor se localiza no núcleo de toda 
sociabilidade social capitalista, a sua reprodução e valorização 
deve necessariamente passar pela produção de um excedente de 
valor, quer dizer de um mais-valor. Esse excedente procura 
sempre se acumular fazendo que o que seja interessante para o 
sistema, como um todo, é que sua taxa cresça; nas palavras de 
Marx, “a taxa de mais-valor é, assim, a expressão exata do grau de 
exploração da força de trabalho pelo capital ou do trabalhador 
pelo capitalista”25. Aqui, é possível perceber as conexões 
construídas em outras obras como a luta de classe, a exploração de 
uma classe sobre a outra, e a lógica subjacente a esses movimentos. 

Como modalidades do mais-valor tem-se o mais-valor 
relativo e absoluto (cada qual com suas características em 
conceitos teóricos que na práticas estão ligados umbilicalmente): 

 
O mais-valor obtido pelo prolongamento da jornada de 
trabalho chamo de mais-valor absoluto; o mais-valor que, 

                                            
24 KASHIURA JR., Celso Naoto. Sujeito de Direito e capitalismo. 1. ed. São 
Paulo: Outras Expressões; Dobra Universitária, 2014, (Coleção Direitos e 
Lutas Sociais), p. 162. 

25 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política: Livro I: o 
processo de produção do capital. [tradução de Rubens Enderle]. São Paulo: 
Boitempo, 2013, (Marx-Engels), p. 294. Destaco ainda na mesma página: “O 
método de cálculo da taxa de mais-valor pode, portanto, ser resumido da 
seguinte forma: tomamos o valor total do produto e igualamos a zero o capital 
constante que meramente reaparece nesse produto. A soma de valor restante é 
o único produto de valor efetivamente criado no processo de produção da 
mercadoria.” 
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ao contrário, deriva da redução do tempo de trabalho 
necessário e da correspondente alteração na proporção 
entre as duas partes da jornada de trabalho chamo de 
mais-valor relativo.26 

 
Ainda, é importante salientar a promoção “estórica” dos 

momentos e desenvolvimentos das relações de produção 
consagrados por Marx nas figuras da Cooperação, Manufatura, 
Maquinaria e Grande indústria como regiões logicamente 
anteriores umas às outras como uma epopeia similar ao 
desenvolvimento que fizemos ao ler o texto hegeliano da 
Fenomenologia.  

Após sua morte, coube a Engels editar e publicar outros 
dois volumes de O capital (o processo de circulação e o processo 
de circulação global). Pouco tempo depois, a montagem do 
personagem conceitual estava concluída e o campo marxista começou 
a ganhar sua própria consistência e, gradativamente, a 
complexificação das noções foi desenvolvendo-se para todos os 
lados como, por exemplo, o problema do direito. 

Diante dessa breve exposição, um ponto de operação 
deve ser dito para que esta seção termine: os vários recortes desse 
recorte. Fizemos uso de um recorte superficial com algumas das 

                                            
26 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política: Livro I: o 
processo de produção do capital. [tradução de Rubens Enderle]. São Paulo: 
Boitempo, 2013, (Marx-Engels), p. 390. Destaco ainda o trecho sobre a relação 
entre as duas formas teóricas de mais-valor: “Visto sob certo ângulo, toda 
diferença entre mais-valor absoluto e mais-valor relativo parece ilusória. O 
mais-valor relativo é absoluto, pois condiciona uma extensão absoluta da 
jornada de trabalho além do tempo de trabalho necessário à existência do 
próprio trabalhador. O mais-valor absoluto é relativo, pois condiciona um 
desenvolvimento da produtividade do trabalho que possibilita limitar o tempo 
de trabalho necessário a uma parte da jornada de trabalho. Mas quando 
observamos o movimento do mais-valor, desfaz-se essa aparência de 
identidade. Tão logo o modo de produção capitalista esteja constituído e se 
tenha tornado o modo geral de produção, a diferença entre mais-valor 
absoluto e relativo torna-se perceptível assim que se trate de aumentar a taxa 
de mais-valor em geral.” MARX, Karl. O capital: crítica da economia 
política: Livro I: o processo de produção do capital. [tradução de Rubens 
Enderle]. São Paulo: Boitempo, 2013, (Marx-Engels), p. 579, 
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obras de Karl Marx como parâmetro para suas questões durante a 
passagem cronológica. Mas há ainda duas outras formas de 
apreender suas lições, um recorte vertical e outro horizontal. 

Na década de 60, com a finalidade de elevar o marxismo 
ao estatuto de ciência teórica e filtrar as várias distorções do 
campo para que ele seja levado a sério, o filósofo francês Louis 
Althusser propõe uma cisão no pensamento de Marx conhecida 
entre os marxistas como corte epistemológico. Com tal corte seria 
possível reconhecer Marx em dois períodos: um período de 
juventude e um período de maturidade27. 

Vacilando entre um jovem Marx e um Marx maduro, a 
possível data para o corte seria os Manuscritos Econômico-Filosófico. 
Outra data possível (e que condiz mais com as propostas de 
Althusser) seria a partir d’A Ideologia Alemã; segundo o autor, 
apenas depois de 1846 é que Marx conseguiu se livrar das 
aspirações humanistas e da influência tanto de Hegel quanto de 
Feuerbach em busca de uma teoria autêntica que fosse realmente 
marxiana. Como critério de avaliação dessa propositura, Althusser 
tece o que ele chama de três tipos de problemas: problemas 
políticos, teórico e históricos28. 

                                            
27 Destaco o trecho em que o próprio Althusser, investiga seus objetos 
conforme seus críticos: “Se fosse preciso caracterizar com uma palavra as 
críticas que me foram dirigidas, diria que, reconhecendo seu interesse, elas 
apontam meus estudos como teórica e politicamente perigosos. Essas críticas 
formulavam, com nuances, duas censuras essenciais: (1) ter ‘acentuado’ a 
descontinuidade que separa Marx de Hegel. Resultado: o que resta então do 
‘núcleo racional’ da dialética hegeliana, da própria dialética, e, em decorrência 
disso, d’O capital e da lei fundamental do nosso tempo?; (2) ter substituído, 
propondo o conceito de ‘contradição sobredeterminada’, a concepção 
‘monista’ da história marxista por uma concepção ‘pluralista’. Resultado: o que 
resta então da necessidade histórica, de sua unidade, do papel determinante da 
economia – e, por conseguinte, da lei fundamental do nosso tempo?” 
ALTHUSSER, Louis. Por Marx. tradução Maria Leonor; revisão técnica: 
Márcio Bilharinho Naves, Celso Kashiura Jr. Campinas, SP: Editora da 
Unicamp, 2015, p. 133. 

28 Destaco os trechos de Althusser acerca dos problemas políticos, teóricos e 
históricos, respectivamente: “Se quiserem salvar Marx dos perigos de sua 
juventude com os quais os adversários os ameaçam, podem, muito 
esquematicamente, concordar que o Jovem Marx não é Marx, ou firmar que o Jovem 
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Outro possível corte foi proposta pelo pensador alemão 
Robert Kurz e outros integrantes da Nova Crítica do Valor. Em um 
longo trecho, Kurz apresenta a teoria do “duplo Marx”: 

 

                                                                                             
Marx é Marx. Podem-se nuançar essas teses ao extremo: elas inspiram até as 
suas nuances.” ALTHUSSER, Louis. Por Marx. tradução Maria Leonor; 
revisão técnica: Márcio Bilharinho Naves, Celso Kashiura Jr. Campinas, SP: 
Editora da Unicamp, 2015, p. 41. “Ora, não se observa talvez o suficiente que, 
teoria das origens ou teoria das antecipações, essa concepção é, na 
imediaticidade, ingênua, baseada em três pressuposições teóricas, que aí operam 
sempre tacitamente. A primeira pressuposição é analítica: ela considera todo 
sistema teórico, todo pensamento constituído como redutível a seus elementos; 
condição que permite pensar separadamente um elemento desse sistema e 
aproximá-lo de outro elemento semelhante pertencente a outro sistema. A segunda 
pressuposição é teleológica: ela institui um tribunal secreto da história, que julga as 
ideias que lhe são submetidas, ou melhor, que permite a dissolução dos 
(outros) sistemas em seus elementos, institui esses elementos como elementos, 
para medi-los em seguida com sua norma como se essa fosse a verdade deles. Por 
fim, essas duas pressuposições repousam sobre uma terceira, que considera a 
história das ideias como seu próprio elemento, que defende que nada aí advém 
que não remete à própria história das ideias, e que o mundo da ideologia é seu 
próprio princípio de entendimento.” ALTHUSSER, Louis. Por Marx. tradução 
Maria Leonor; revisão técnica: Márcio Bilharinho Naves, Celso Kashiura Jr. 
Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2015, p. 42-43. “À pergunta: como a 
maturação e a mutação de Marx foram possíveis?, a crítica eclética e dá 
naturalmente uma resposta que permanece no âmbito da própria história ideológica. 
Dir-se-á, por exemplo, que Marx soube distinguir em Hegel o método do conteúdo, 
e que, em seguida, o aplicou à história. Dir-se-á também, naturalmente, que ele 
recolocou de pé o sistema hegeliano (declaração que, num certo sentido, não deixa 
de ter humor, quando se sabe que o sistema hegeliano é uma ‘esfera de 
esferas’). Dir-se-á que Marx estendeu o materialismo de Feuerbach à história, 
como se um materialismo regional não fosse um materialismo suspeitíssimo; 
dir-se-á que Marx aplicou a teoria da alienação (hegeliana ou feuerbachiana) ao 
mundo das relações sociais, como se essa ‘aplicação’ mudasse seu sentido 
fundamental. Dir-se-á enfim, e tudo está aí, que os antigos materialistas eram 
‘inconsequentes’, e que Marx, ao contrário, era consequente. Essa teoria da 
inconsequência-consequência que assombra numerosos estudos de história 
ideológica marxista é uma pequena maravilha ideológica fabricada para seu uso 
pessoal pelos Filósofos do Iluminismo.” ALTHUSSER, Louis. Por Marx. 
tradução Maria Leonor; revisão técnica: Márcio Bilharinho Naves, Celso 
Kashiura Jr. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2015, p. 55. 



JOSÉ MAURO GARBOZA JUNIOR | 191 

 

Em princípio, o “duplo Marx” pode ser “destrinçado” e 
exposto em todos os níveis de sua teoria. Como já sugeri, 
a argumentação “dupla” de Marx remete em primeiro 
lugar ao problema da formada relação fetichista “valor” 
(este é o cerne da constituição do fetiche) em sua divisão 
social das categorias capitalistas. O Marx “exotérico” 
critica de modo redutor a subordinação da “classe 
operária” ao capital na forma fenoménica imediata da 
mais valia como “trabalho não pago” (e já por isso 
compatibiliza-se com a ideologia da legitimação do 
movimento operário, representada de maneira tanto mais 
tosca e eficaz por teóricos ideológicos como os 
ricardianos de esquerda ou Lassalle). O outro Marx, o 
“esotérico”, critica pelo contrário a categoria de fetiche 
básica valor como tal, e, a partir dessa perspectiva, a mais-
valia aparece então como a própria forma consumada do 
valor num sistema dinâmico e autodestrutivo; isto é, não 
se pode superar a mais-valia em nome da emancipação 
social do proletariado, de sorte que o valor permaneça 
como base ontológica; antes, a superação da emancipação 
negativa nas leis objectivadas da valorização do valor é 
idêntica à superação da própria forma do valor como tal. 
A “simples” forma do valor é de facto apenas um 
fantasma histórico da ideologia; ela estaria realmente 
vinculada à mera existência em nichos de produção de 
mercadorias a baixos níveis de força produtiva e 
necessidade, ao passo que uma libertação da lei 
compulsória da valorização, que deve ocorrer ao nível 
elevado da socialização alcançada, só é de algum modo 
possível através de um rompimento da forma do valor 
fetichista (ou seja, por intermédio da superação da 
mercadoria e do dinheiro).29 

 
Em toda obra marxiana, é possível que o duplo Marx 

sempre apareça. O Marx “exotérico” interessado nas questões de 

                                            
29 KURZ, Robert. O pós-marxismo e o fetiche do trabalho – Sobre a 
contradição histórica na teoria de Marx. 1995, disponível em 
http://www.obeco-online.org/rkurz136.htm desde 2003. (Publicado 
originalmente na Revista Krisis, n. 15). 

http://www.obeco-online.org/rkurz136.htm%20desde%202003
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classe e participante dos teóricos da modernização e do progresso 
contribuiu para um estilo de crítica ligado a imediaticidade das 
circunstâncias e aos resultados em curto espaço de tempo. O 
outro Marx, o “esotérico”, mais ligado às radicalizações teóricas e 
articulações demoradas, um crítico da razão iluminista do 
progresso e desinteressado das questões humanistas. Anselm 
Jappe acompanha a proposta de Kurz alegando que é preciso 
defender as duas formas de manifestação de Marx: 

 
Sendo assim, podemos distinguir duas tendências na obra 
de Marx, ou eventualmente falar de um duplo Marx: por 
um lado, o Marx “exotérico”, que toda a gente conhece, o 
teorizador da modernização, o “dissidente do liberalismo 
político” (Kurz), um representante das Luzes que queria 
aperfeiçoar a sociedade industrial do trabalho sob a 
direcção do proletarido; por outro lado, um Marx 
“esotérico” cuja crítica das categorias de base – difícil de 
compreender – visa mais além do que a civilização 
capitalista.30 

 
De qualquer modo, independente da escolha do recorte, 

a contribuição da obra marxiana é inegável. Horizontal ou 
verticalmente, econômica ou politicamente, a capacidade crítica 
oferecida por suas glosas é um dever dever de casa para um 
tempo atual tão rebaixado no que diz respeito às possibilidades de 
um mundo que, a cada momento, faz questão de barrar propostas 
óbvias progressistas taxando-as como utópicas e irrealizáveis. A 
partir daqui a forma, o sujeito e o Estado poderão, mesmo que 
minimamente, fazer mais sentido, e, as exigências da superação 
desses elementos (tema tradado nas próximas sessões) podem, 
eventualmente, estar na pauta do dia. 

 

                                            
30 JAPPE, Anselm. As aventuras da mercadoria: para uma nova crítica do 
valor. Tradução José Miranda Justo. Lisboa: Antígona, 2006, p. 10-11. Destaco 
ainda: “Não pode dizer-se que o Marx ‘esotérico’ tem ‘razão’ e que o Marx 
‘exotérico’ está ‘errado’. É preciso pô-los em correlação com duas etapas 
históricas distintas: a modernização, por um lado, e a respectiva superação, por 
outro.” 
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4.2. FORMAS, FORMAS POR TODA PARTE: FORMA-VALOR, FORMA-

MERCADORIA E FORMA-JURÍDICA. 

 
 

Antes, os homens sempre encaravam a riqueza como uma 
quantidade estática, a ser tomada, pedida, herdada, repartida, 

saqueada ou obtida como favor. Os americanos foram os primeiros a 
compreender que a riqueza tem que ser criada. A expressão “fazer 

dinheiro” resume a essência da moralidade humana, porém foi 
justamente por causa dessa expressão que os americanos eram 

criticados pelas culturas apodrecidas dos continentes de saqueadores. 
O ideário dos saqueadores fez com que pessoas como o senhor 

passagem a encarar suas maiores realizações como um estigma 
vergonhoso, sua prosperidade como culpa, seus maiores filhos, os 
industriais, como vilões, suas magníficas fábricas como produto e 

propriedade do trabalho muscular, o trabalho de escravos movidos a 
açoites, como na construção das pirâmides do Egito. As mentes 

apodrecidas que afirmam não ver diferença entre o poder do dólar e o 
poder do açoite merece aprender a diferença na sua própria pele, que, 

creio eu, é o que vai acabar acontecendo. Enquanto pessoas como o 
senhor não descobrirem que o dinheiro é a origem de todo o bem, 

estarão caminhando para sua própria destruição. Quando o dinheiro 
deixa de ser o instrumento por meio do qual os homens lidam uns 

com os outros, então os homens se tornam os instrumentos dos 
homens. Sangue, açoites, armas – ou dólares. Façam sua escolha, o 

tempo está se esgotando. 
Ayn Rand. A Revolta de Atlas, v. II.31 

                                            
31 A referência ao texto de Ayn Rand é de suma importância nesse momento 
como um contraponto interessante a ser problematizado. A escritora (de 
origem judaico-russa) emigrou para os Estados Unidos onde viria a ser uma 
representante de alto grau. Fundadora da escola liberal conhecida por 
ultraindividualismo, seus emblemas defendidos preconizavam que o homem 
deveria definir seus próprios valores com base em suas ações racionais, 
vivendo pelo amor próprio sem se obrigar a se sacrificar pelos outros. 
Publicada em 1957, o romance A Revolta de Atlas (Atlas Shrugged) é estruturado 
em três volumes cujos títulos fazem uma referência direta e negativa à lógica 
dialética (o primeiro volume se intitula Não contradição, em defesa da ideia de 
que os valores individuais não devem se contradizer com os valores sociais; o 
segundo volume se chama Isso ou aquilo, ou seja, em caso de contradição, é 
preciso escolher um dos lados – e logicamente deve-se escolher o lado egoísta; 
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Se o campo de investigação apresentado pela Filosofia do 

Direito de Hegel propõe novas formas de organização social com 
base na construção de uma vontade absolutamente livre, novas 
edificações éticas (subjetivas, institucionais que compõem a 
substância ética estado) e uma nova acepção de quais seriam as 
frentes de embate do Espírito Objetivo (Direito Abstrato, 
Moralidade e Eticidade); o campo de investigação do conjunto 
marxista se apresenta como sendo diametralmente seu anverso. 
Sua proposta é de denúncia das situações em que se encontram o 
estado das coisas movida primordialmente pela condição da 
revolta (a perspectiva de que é possível não deixá-las como 
estão)32. 

A análise das formas que nesse contexto são a forma-
valor, a forma-mercadoria e a forma-jurídica, embora ainda 

                                                                                             
e termina com o terceiro volume chamado A = A, marcando a síntese 
absoluta e a elevação dos egoísmos em máxima universal).  

32 Segundo Safatle, Hegel teria sido um dos primeiros filósofos a se importar 
com as mazelas produzidas por um tempo-mundo capitalista. Destaco o 
trecho: “Hegel foi o primeiro filósofo a entender a relação umbilical entre a 
forma jurídica e a forma do capitalismo – o modo de inserção no universo do 
trabalho depende, segundo Hegel, de uma relação entre capital e talentos que 
tenho e sou capaz de desenvolver. Isso implica não apenas entrada desigual no 
universo do trabalho, mas também tendência à concentração da circulação de 
riquezas nas mãos dos que já dispõem de riquezas, assim como o consequente 
aumento da fratura social e da desvalorização cada vez maior do trabalho 
submetido à divisão do trabalho. Dessa forma, na aurora do século XIX, Hegel 
é um dos poucos filósofos a se mostrar claramente consciente tanto dos 
problemas que organizarão o campo da questão social nas sociedades ocidentais 
a partir de então quanto da real extensão desses problemas. Para ele, essa 
tendência de aumento das desigualdades e da pauperização, tendência que o 
leva a afirmar que, por mais que a sociedade civil seja rica, ela nunca é 
suficientemente rica para eliminar a pobreza, é um problema que tem a força 
de bloquear a possibilidade da efetivação de uma forma de vida regulada pelo 
conceito de liberdade. Por isso, a reflexão sobre a estrutura das sociedades 
modernas do trabalho não é externa às reflexões sobre a vontade livre, assim 
como sobre o destino da noção de liberdade baseada na hipótese do conceito 
de autonomia individual.” SAFATLE, Vladimir. Grande Hotel Abismo: por 
uma reconstrução da teoria do reconhecimento. São Paulo: Editora WMF 
Martins Fontes, 2012, p. 83 
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pouco tratada entre os marxistas com sua devida atenção, merece 
seu destaque devido por se tratar dos núcleos pelos quais suas 
derivadas críticas se iniciam. Antes de mais nada, é preciso dar 
um passo atrás e procurar qual seria o elemento comum entre 
essas três formas que as conectam geneticamente; esse elemento 
é, sem dúvida alguma, o fetichismo (e, para alargar essa 
conceituação – o fetichismo da forma). 

Tratada em poucas páginas em O capital, Marx se 
encontrou com um problema de suma importância tanto para os 
economistas clássicos quanto para seus estudos críticos, esse 
problema era a mercadoria. Definida como a célula, o átomo de 
suas investigações, a mercadoria seria, portanto, o modo de 
manifestação mais simplista para se entender o modo de 
produção capitalista. Nela, como é costume dizer, estão contidos 
todos os elementos constitutivos nas formas mais complexas 
possíveis: por um lado, é apenas mais um objeto com específicas 
características devido a sua própria constituição (uma mesa de 
madeira necessariamente será feita de madeira) e que, ao 
apropriada por alguém, poderá suprir necessidades também 
específicas – esse elemento pode ser chamado de valor de uso; mas, 
por outro lado, a mercadoria serve como um instrumento para a 
troca, para que alguém adquira uma nova mercadoria para 
resolver suas necessidades, ou seja, ela também tem um valor 
para a troca, como mostra Marx: 

 
Uma mercadoria aparenta ser, à primeira vista, uma coisa 
óbvia, trivial. Sua análise resulta em que ela é uma coisa 
muito intricada, pela de sutilezas metafísicas e melindres 
teológicos. Quando é valor de uso, nela não há nada de 
misterioso, quer eu a considere do ponto de vista de que 
satisfaz necessidades humanas por meio de suas 
propriedades, quer do ponto de vista de que ela só recebe 
essas propriedades como produto do trabalho humano. É 
evidente que o homem, por meio de sua atividade, altera 
as formas das matérias naturais de um modo que lhe é útil. 
Por exemplo, a forma da madeira é alterada quando dela 
se faz uma mesa. No entanto, a mesa continua sendo 
madeira, uma coisa sensível e banal. Mas tão logo aparece 
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como mercadoria, ela se transforma numa coisa sensível-
suprassensível.33 

 
Ao se aprofundar nos temas clássicos de economia de 

sua época, Marx percebeu que havia algo ali. Havia um objeto 
dotado de poderes sobrenaturais que causava problemas às 
teorias de sua época pela sua falta de definição. Eis o primeiro 
problema da mercadoria, do valor e do fetichismo. Segundo 
Joelton Nascimento, 

 
O fetichismo se encontra nas formas categoriais 
elementares mesmas e não apenas no modo como os 
indivíduos se tornam conscientes destas. Para demonstrar 
isso, basta lembrar que no primeiro capítulo dO Capital, ao 
tratar do problema do fetichismo da mercadoria, Marx 
sequer menciona um tema tão discutido na literatura 
marxista, nomeadamente, o da ideologia. Isto porque o 
núcleo ilusório mais pernicioso deste modo de existência 
social não se realiza quando os agentes conscientemente 
empreendem uns em relação aos outros – muito embora 
este também exista e exerça um papel importante – falsos 
relatos e falsas premissas como se verdadeiras fossem.34 

 
É importante salientar que, quando se fala de 

fetichismo, abre-se um campo opaco de não-recepção imediato, 
não simbolizável não só à representação das imagens e da 
linguagem que ordena os discursos. É nesse momento que até a 
própria noção de ideologia precisa pressupor o fetichismo como 
seu criador. 

 
Esta definição de mercadoria permite a Marx desenvolver 
um dos aspectos mais importantes e originais de sua 
concepção da sociedade burguesa: o fetichismo, pelo qual as 

                                            
33 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política: Livro I: o 
processo de produção do capital. [tradução de Rubens Enderle]. São Paulo: 
Boitempo, 2013, (Marx-Engels), p. 146. 

34 NASCIMENTO, Joelton. Crítica do valor e crítica do direito. 1. ed. São 
Paulo: PerSe, 2014, p. 67. 
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relações sociais aparecem aos agentes econômicos 
enquanto relação entre coisas e pelo qual a sociabilidade 
se transfigura em naturalidade.35 

 
Pode-se entender o fetichismo como um regime de 

operalizações feitas por dinâmicas de reversibilidade que transfiguram, 
simbólica e imaginariamente, as verdadeiras relações que estão em jogo para 
que esse movimento se realize. Como Jorge Grespan salientou-se 
acima, é só a partir do movimento instaurado pelo fetichismo que 
as “relações sociais aparecem para seus agentes como relação 
entre coisas com o ar de naturalidade”, ele transforma o social-
posterior em natural-anterior e o encobre com as legitimações 
que mais lhe aprouver. 

Talvez seja esse o segredo que Marx se espantara com a 
forma-mercadoria: 

 
O caráter misterioso da forma-mercadoria consiste, 
portanto, simplesmente no fato de que ela reflete aos 
homens os caracteres sociais de seu próprio trabalho 
como caracteres objetivos nos próprios produtos do 
trabalho, com propriedades sociais que são naturais a 
essas coisas e, por isso, reflete também a relação social dos 
produtores com o trabalho total como uma relação social 
entre os objetos, existente à margem dos produtores. É 
por meio desse quiproquó eu os produtos do trabalho se 

                                            
35 GRESPAN, Jorge Luis. O negativo do capital: o conceito de crise na 
crítica de Marx à economia política. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 
2012, p. 48. Destaco ainda o trecho da página seguinte: “Ou ainda, ‘como os 
produtores só entram em contato social através de troca’, e sendo esta uma ‘troca de... 
produtos’, de coisas, parece que é unicamente uma relação entre coisas, que 
leva em conta só a materialidade delas, pela qual elas possuem valor de uso, 
utilidade para quem as adquire. Mas as mercadorias são produto de trabalho 
humano, de modo que  troca é a socialização destes trabalhos privados 
específicos; estes é que são nela de fato comparados e avaliados. Por isso, a 
‘relação de coisas’ é social, tanto quanto a ‘relação de pessoas’ é objetiva, 
mediada pelas coisas trocadas. Este ‘deslocamento’ das relações humanas em 
relações entre produtos é que dá às primeiras a ‘figura independente de seu 
controle e de seu fazer consciente individual’, pois o vínculo social entre os 
produtores privados se apresenta como vínculo natural dos objetos trocados, 
exterior àqueles.” 
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tornam mercadorias, coisas sensíveis-suprassensíveis ou 
sociais.36 

 
Voltando a questão da composição das mercadorias. Sua 

característica natural de servir como utilidade a uma necessidade 
(seu “valor de uso”) torna-se, em um sociedade com alto grau de 
circulação de objetos, algo de pouco interesse. A necessidade, a 
utilidade e os seus valores variam na mesma medida em que as 
próprias mercadorias são feitas. É preciso que elas sejam úteis 
para a troca. 

Como troca, suas características se afastam. É preciso, 
agora, construir um componente comum a todas as mercadorias ao 
mesmo tempo e que marquem seus respectivos valores. Marx 
elenca o tempo de trabalho socialmente necessário à reprodução dessa mesma 
mercadoria (ou tempo social médio)37. 

Chega-se então ao problema da forma-valor e da forma-
mercadoria. Nesta as duas manifestações do valor (valor de uso e 

                                            
36 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política: Livro I: o 
processo de produção do capital. [tradução de Rubens Enderle]. São Paulo: 
Boitempo, 2013, (Marx-Engels), p. 147. 

37 A esse respeito, destaco os trechos dos comentários de Alysson Mascaro: “A 
apropriação do capital, a venda da força de trabalho, o dinheiro, a mercadoria, 
o valor são formas constituídas pelas interações sociais dos indivíduos, mas são 
maiores que seus atos isolados ou sua vontade ou consciência. Formas sociais 
são modos relacionais constituintes das interações sociais, objetificando-as. 
Trata-se de um processo de mútua imbricação: as formas sociais advêm das 
relações sociais, mas acabam por ser suas balizas necessárias.” MASCARO, 
Alysson Leandro. Estado e forma política. São Paulo, SP: Boitempo, 2013, p. 
20-21. Destaco ainda: “Há um nexo íntimo entre forma política e forma 
jurídica, mas não porque ambas sejam iguais ou equivalentes, e sim porque 
remanescem da mesma fonte. Além disso, apoiam-se mutuamente, 
conformando-se. Pelo mesmo processo de derivação, a partir das formas 
sociais mercantis capitalistas, originam-se a forma jurídica e a forma política 
estatal. Ambas remontam a uma mesma e própria lógica de reprodução 
econômica, capitalista. Ao mesmo tempo, são pilares estruturais desse todo 
social que atuam em mútua implicação. As formas política e jurídica não são 
dois monumentos que agem separadamente. Elas se implicam. Na 
especificidade de cada qual, constituem, ao mesmo tempo, termos conjuntos.” 
MASCARO, Alysson Leandro. Estado e forma política. São Paulo, SP: 
Boitempo, 2013, p. 39. 
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valor de troca) se imbricam em uma difícil relação. Nos dizeres de 
Joelton Nascimento, “como valor de uso, não há nenhum 
mistério na constituição da mercadoria como tal, do ponto de 
vista da crítica marxiana. É o tal valor de troca, como forma de 
manifestação aparente do valor, que conterá todos os mistérios e 
dificuldades possíveis”38. Naquela, o próprio valor que é 
considerado no capitalismo como o elemento quantitativo e 
qualitativo é dado pela própria ordem simbólica do capital como algo 
a ser incluído nas contas da produção, reprodução e sociabilidade 
mercantis. Em outras palavras, a forma-mercadoria compõe os 
objetos (abstratos) preenchidos pelo conteúdo de valor da forma-
valor. 

O agenciamento de certas categorias necessita de uma 
lógica fundadora das relações propriamente capitalistas à maneira 
de uma fundação de um sistema orgânico: produção e circulação, 
valor de uso e valor de troca, valor e valor de troca, valor e 
mercadoria, mercadoria e dinheiro, universal e particular, 
fetichismo e o Todo. Ou, sob a operação-fetichismo, todas as categorias 
podem ser tranquilamente reduzidas ao valor e sua forma39: 

 

                                            
38 NASCIMENTO, Joelton. Crítica do valor e crítica do direito. 1. ed. São 
Paulo: PerSe, 2014, p. 48. 

39 Como comentários a essa questão destaco os trechos de Vinicius Casalino e 
Márcio Bilharinho Naves respectivamente: “a forma do valor é uma forma de 
equivalência em que os dispêndios de trabalhos humanos concretos e, por isso, 
diferentes entre si, igualam-se, representando trabalho abstrato. O trabalho 
abstrato, como se sabe, é o fundamento alienado do capital.” CASALINO, 
Vinícius. O direito e a mercadoria: para uma crítica marxista da teoria de 
Pachukanis. São Paulo: Dobra Editorial, 2011, p. 99. “O caráter abstrato do 
trabalho, assim, não pode ser confundido com a mera “abstração mental” do 
conteúdo de diversos trabalhos concretos, mas está ligado a uma particular 
organização do processo de trabalho que se verifica sob relações de produção 
específicas. Assim, o trabalho só se torna abstrato, isto é, indiferente a 
qualquer particularidade, a qualquer conteúdo específico, a qualquer qualidade 
ou utilidade, o trabalho só se torna, portanto, igualizado, sob o modo de 
produção capitalista”. NAVES, Márcio Bilharinho. A questão do Direito em 
Marx. 1. ed. Sâo Paulo: Outras Expressões; Dobra Universitário, 2014, 
(Coleção Direitos e lutas sociais), p. 42. 
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As formas independentes, as formas-dinheiro que o valor 
das mercadorias assume na circulação simples servem 
apenas de mediação para a troca de mercadorias e 
desaparecem no resultado do movimento. Na circulação 
D-M-D, ao contrário, mercadoria e dinheiro funcionam 
apenas como modos diversos de existência do próprio 
valor: o dinheiro como seu modo de existência universal, a 
mercadoria como seu modo de existência particular, por 
assim dizer, disfarçado. O valor passa constantemente de 
uma forma a outra, sem se perder nesse movimento e, 
com isso, transforma-se no sujeito automático do 
processo.40 

 
Há ainda uma situação paradoxal com relação ao valor, a 

sua inserção e não-iserção concomitantes nas séries marxianas 
propostas. Para que o forma-dinheiro se torne efetivamente o 
equivalente universal, há que se pressupor o valor como lastro 
social, porém, ao se vender ou trocar as mercadorias o que se 
manifesta como expressão do dinheiro (expressão do valor 
expresso em dinheiro) é justamente seu preço. Ora, pela lógica, 
preço, dinheiro e valor não correspondem entre si diretamente, 
mas se comunicam tocando-se em algum momento quando se 
trata da série produção-...-consumo, pois, o preço é que estimula 
as trocas e a acumulação de dinheiro para ser inserido na 
produção de mercadorias com a finalidade de criar um valor 
maior que o anterior (todos esses processos vistos de uma 
perspectiva materialista histórica41). 

                                            
40 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política: Livro I: o 
processo de produção do capital. [tradução de Rubens Enderle]. São Paulo: 
Boitempo, 2013, (Marx-Engels), p. 229-230. 

41 Destaco os trechos de Moishe Postone sobre o tema do método marxista: 
“Interpretar a análise de Marx como uma crítica historicamente específica do 
trabalho no capitalismo leva a uma compreensão da sociedade capitalista muito 
diferente das interpretações marxistas tradicionais. Sugere, por exemplo, que as 
relações sociais e formas de dominação que caracterizam o capitalismo, na 
análise de Marx, não podem ser suficientemente compreendidas em termos de 
relações de classe, enraizadas em relações de propriedade e mediadas pelo 
mercado.” POSTONE, Moishe. Tempo, trabalho e dominação social: uma 
reinterpretação da teoria crítica de Marx. tradução Amilton Reis, Paulo 
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A teoria das formas apresentada pela proposição 
marxista traz um suporte material fundamental para se entender 
como o complexo de relações sociais é orientado do ponto de 
vista de microelementos sem os quais não há sistema. Os 
elementos (ou categorias) podem ser dos mais diversos e, no 
nosso caso, não estão restritos somente ao campo marxista. 

Outras tradições se preocuparam com o mesmo 
problema, cada qual com suas particularidades, e com certeza 
nem seja possível comparar as posição de cada uma delas com a 
marxista (talvez um dos maiores equívocos é transposição direta 
de campos diretamente uns para os outros sem a devida filtragem 
teórica necessária). Defendemos que as perspectivas oferecidas 
advindas de outros campos podem tornar-se úteis ao conjunto 
marxista como modelos genéricos por meio das correções e das 
refutabilidades necessárias. Da mesma forma que Hegel não foi 
mestre de Marx e nem Marx superou Hegel com a sua proposta, 
mas que ambas as contribuições podem se comunicar e criar, 

                                                                                             
César Castanheira. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2014, p. 20. Ainda 
“Consequentemente, é irrelevante, para Marx, argumentar a favor ou contra a 
sua teoria de valor, como se ela fosse proposta como uma teoria da riqueza-
trabalho (trans-histórica) – ou seja, como se Marx tivesse escrito uma 
economia política e não uma crítica da economia política.” POSTONE, 
Moishe. Tempo, trabalho e dominação social: uma reinterpretação da 
teoria crítica de Marx. tradução Amilton Reis, Paulo César Castanheira. 1. ed. 
São Paulo: Boitempo, 2014, p. 41-42. A esse respeito, destaco ainda: 
“Enquanto a forma do trabalho (portanto, da produção) é o objeto da crítica 
de Marx, um ‘trabalho’ não estudado é, para o marxismo tradicional, a fonte 
trans-histórica da riqueza e a base da constituição social. O resultado não é 
uma crítica da economia política, mas uma economia política crítica, ou seja, uma crítica 
apenas do modo de distribuição. Trata-se de uma crítica eu, em termos do seu 
tratamento do trabalho, merece o nome de ‘marxismo ricardiano’. O marxismo 
tradicional substitui a crítica de Marx do modo de produção e distribuição por 
uma crítica apenas do modo de distribuição, e a sua teoria da autoabolição do 
proletariado por uma teoria da realização do proletariado. A diferença entre as 
duas formas de crítica é profunda: o que na análise de Marx é o objeto central 
da crítica do capitalismo transforma-se para o marxismo tradicional na base 
social da libertação.” POSTONE, Moishe. Tempo, trabalho e dominação 
social: uma reinterpretação da teoria crítica de Marx. tradução Amilton 
Reis, Paulo César Castanheira. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2014, p. 89-90. 
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paralelamente, duas propostas consistentes para o pensamento 
crítico. 

Dentre os modelos que julgamos ser destacados estão: o 
conceito de dispositivo do filósofo italiano Giorgio Agamben42 
como instrumentos subjetivantes (negativa ou positivamente) 
sobre um vivente que, de sua síntese, é entendido pelo autor 
como sujeitos; o conceito de aparelho de captura proposto por Gilles 
Deleuze e Félix Guatarri43 como funções do Estado para conter e 
representar os fluxos; e a categoria de Aparelhos Ideológicos de 
Estado44 de Louis Althusser e o enquadramento das funções do 
direito nessa classificação. 

                                            
42 Destaco o trecho: “(...) chamarei literalmente de dispositivo qualquer coisa 
que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, 
interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e 
os discursos dos seres viventes. Não somente, portanto, as prisões, os 
manicômios, o Panóptico, as escolas, a confissão, as fábricas, as disciplinas, as 
medidas jurídicas etc., cuja conexão com o poder é num certo sentido 
evidente, mas também a caneta, a escritura, a literatura, a filosofia, a 
agricultura, o cigarro, a navegação, os computadores, os telefones celulares e – 
por que não – a própria linguagem, que talvez é o mais antigo dos dispositivos, 
em que há milhares e milhares de anos um primata – provavelmente sem se 
dar conta das consequências que se seguiriam – teve a inconsciência de se 
deixar capturar”. AGAMBEN, Giorgio. O amigo & O que é um 
dispositivo?. tradução Vinícius Nicastro Honesko. Chapecó, SC: Argos, 2014, 
(Grandes Temas; 21), p. 39-40. 

43 Destaco: “Uma das tarefas fundamentais do Estado é esfriar o espaço sobre 
o qual reina, ou utilizar os espaços lisos como um meio de comunicação a 
serviço de um espaço esfriado. Para qualquer Estado, não só é vital vencer o 
nomadismo, mas controlar as migrações e, mais geralmente, fazer valer uma 
zona de direitos sobre todo um ‘exterior’, sobre o conjunto dos fluxos que 
atravessam o ecúmeno. Com efeito, sempre que possível o Estado empreende 
um processo de captura sobre fluxos de toda sorte, de populações, de 
mercadorias ou de comércio, de dinheiro ou de capitais, etc. Mas são 
necessários trajetos fixos, com direções bem determinadas, que limitem a 
velocidade, que regulem as circulações, que relativizem o movimento, que 
mensurem nos seus detalhes os movimentos relativos dos sujeitos e dos 
objetos.” DELEUZE, Gilles; GUATARRI, Félix. Mil platôs – capitalismo e 
esquizofrenia, vol. 5. tradução de Peter Pál Pelbart e Janice Caiafa. São Paulo: 
Ed. 34, 1997, p. 57. 

44 Destaco os trechos: “Que são os aparelhos ideológicos de Estado (AIE)? 
Não se confundem com o aparelho (repressivo) de Estado. Lembremos que na 
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Marcada mesmo que superficialmente a estrita relação 
entre a forma-valor e a forma-mercadoria, faz-se necessário 
terminar a seção com alguns comentários sobre a forma-jurídica. 

Como é possível que a forma-jurídica, inserida nas 
condições materiais lógico-históricas das relações do capitalismo, 
seja outra forma tomada nas acepções anteriores? O que se pode 
dizer dessa forma como objeto de investigações? Ou, ainda, qual 
é o Conceito levado em consideração para poder se falar dessa 
forma? 

Como primeira lição, Marcio Bilharinho Naves sinaliza o 
ambiente no qual a forma-jurídica aparece: 

 
A forma jurídica nasce somente em uma sociedade na qual 
impera o princípio da divisão do trabalho, ou seja, em 
uma sociedade na qual os trabalhos privados só se tornam 

                                                                                             
teoria marxista, o Aparelho de Estado (AE) compreende: o Governo, a 
Administração, o Exército, a Polícia, os Tribunais, as Prisões, etc. que 
constituem aquilo a que chamaremos a partir de agora o Aparelho Repressivo 
de Estado. Repressivo indica que o Aparelho de Estado em questão ‘funciona 
pela violência’ – pelo menos no limite (porque a repressão, por exemplo 
administrativa, pode revestir formas não físicas). Designamos por Aparelhos 
Ideológicos de Estado um certo número de realidades que se apresentam ao 
observador imediato sob a forma de instituições distintas e especializadas.” 
ALTHUSSER, Louis. Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado. Lisboa: 
Editorial Presença, 1977, p. 42-43. Ainda: “Chamam-se por aparelhos 
ideológicos tais núcleos da sociabilidade porque eles são materializações de 
práticas e relações reiteradas de indivíduos, grupos e classes, alcançando, a 
partir de sua efetivação, um peso intelectivo e valorativo geral. Esses variados 
aparelhos, que trabalham eminentemente no nível ideológico, constituindo 
subjetividades e relações sociais, também operam, em grau menor, no plano 
repressivo – sanções sociais, morais e religiosas, por exemplo –, mas seu papel 
é bem mais o de instaurar as positividades da reprodução social. Eles se 
estabelecem em conjunto com outros aparelhos estatais notoriamente 
repressivos mas também, em grau menor, ideológicos – como as forças 
armadas, as polícias etc. Os aparelhos repressivos, nas sociedades capitalistas, 
dada a separação do poder político em face das classes econômicas, são 
praticamente concentrados em mãos estatais. Já os aparelhos ideológicos 
perpassam tanto o Estado, naquele núcleo pelo qual é tradicional e 
juridicamente identificado, como também se esparramam por regiões do plano 
político não imediatamente estatais.” MASCARO, Alysson Leandro. Estado e 
forma política. São Paulo, SP: Boitempo, 2013, p. 70. 
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trabalho social mediante a intervenção de um equivalente 
geral.45 

 
Primeiramente, pode-se aceitar que só há forma-jurídica 

no corte temporal da modernidade (comentado sobre Hegel e  
sobre o problema da “estória” e seus desdobramentos lógicos). 
Servindo como aliado às duas formas e legitimado pelo 
fetichismo, ela tem como uma de suas missões garantir o livre 
acesso à circulação do valor e das mercadorias (é o que se percebe 
nos primórdios do direito moderno com as compilações jurídicas 
desembocando no Código de Napoleão). Preservando as 
essenciais estruturas, o caráter “civilista” do Direito ainda ecoa 
em todos os ordenamentos como sua maior força.  

Como segunda característica, a inversão das operações 
também está presente: o que é natural passa a ser juridicamente 
legalizado (como, por exemplo, o fato de duas pessoas se unirem 
e a taxação jurídica de casamento ou união estável), e o que é 
propriamente jurídico torna-se essencialmente naturalizado (o 
fato de que todos os indivíduo nascidos em um determinado 
território ganham, naturalmente, o estatuto de cidadãos 
pertencentes a certa nação juntamente com um catálogo de 
“direitos subjetivos”). Trata-se de um fetichismo da forma jurídica: 

 
O fetichismo da norma e da pessoa, unidos doravante sob o vocábulo 
único de direito, faz esquecer que a circulação, a troca e as relações 
entre pessoas são na realidade relações entre coisas, entre objeto, 
que são exactamente os mesmos da produção e da 
circulação capitalistas. E, de facto, no mundo do direito 

                                            
45 NAVES, Márcio Bilharinho. Marxismo e direito: um estudo sobre 
Pachukanis. São Paulo: Boitempo, 2008, p. 57. Ainda, acerca da realidade de 
cada Estado como país, Tarso de Melo acrescenta: “a realidade do país é a 
concentração de riqueza e ordem jurídica, por mais que incorpore um discurso 
no sentido de transformar essa realidade, não é capaz de alterar as relações 
desiguais que são estabelecidas em níveis muito mais profundos e complexos 
da vida social, o que se vê reproduzido no âmbito do direito.” MELO, Tarso 
de. Direito e ideologia: um estudo a partir da função social da 
propriedade rural. 2. ed. São Paulo: Outras Expressões, Dobra Editorial, 
2012, (Coleção Direito e Lutas Sociais), p. 24 
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tudo parece passar-se entre pessoas: as que mandam e as 
que obedecem, as que possuem, as que trocam, as que 
dão, etc. Tudo parece ser objeto de decisão, de vontade, 
numa palavra de Razão. Jamais aparece a densidade de 
relações que não são queridas, de coisas às quais os 
homens estariam ligados, de estruturas constrangedoras 
mas invisíveis. Esta relação cruzada entre a forma valor e a 
forma jurídica (tal como a noção de norma e de pessoas 
exprimem) parece-me eminentemente significativa. O 
sistema jurídico da sociedade capitalista caracteriza-se por uma 
generalização da forma abstracta da norma e da pessoa jurídicas. 
Essa generalização permite representar a unidade social de 
maneira ao mesmo tempo real e imaginária.46 

 
A grande contribuição da percepção das formas sociais é 

a denúncia dos seus caracteres abstratos. Falar de abstração é 
dizer uma estrutura transcendental que impõe certas condutas pelo fato de 
que, virtualmente, elas aparecem de forma determinada e igualitária. Ou 
seja, é com a abstração do valor que abre a possibilidade de que 
eles possam se equivaler sob a medida do valor de troca, é com a 
abstração do trabalho que o conteúdo do tempo social médio pode 
ser contado de maneira igual para todos aqueles que aplicam a 
força de trabalho (o trabalho concreto é contado pela medida 
fornecido pelo trabalho abstrato), é com a abstração do tempo como 
medida do trabalho, e, por fim, é a abstração da norma e da pessoa47 

                                            
46 MIAILLE, Michel. Introdução Crítica ao Direito. Tradução: Ana Prata. 2. 
ed. Lisboa: Estampa, 1994, p. 94-95. 

47 Destaco o trecho de Vinícius Casalino: “Procurando avançar nessa terra 
incógnita podemos afirmar, então, que o que é específico do direito, seu 
elemento irredutível, é a equivalência subjetiva como forma abstrata e universal do 
indivíduo autônomo quando o trabalho é subsumido realmente ao capital. O direito é um 
modo de organização da subjetividade humana que a torna capaz de expressão 
de vontade, com o que é possível a instauração de um circuito de trocas no 
qual a própria subjetividade adquire uma natureza mercantil sem com isso 
perder a sua autonomia.” Ainda: “A adequada compreensão dos apontamentos 
efetuados por Marx quando ao desenvolvimento das relações jurídicas. Nesses 
poucas passagens fica claro que a esfera das trocas das mercadorias é, 
simultaneamente, o palco donde surgem os atributos jurídicos dos portadores 
das mercadorias. Para que o circuito de trocas mercantis desenvolva-se 
plenamente – o que é pressuposto do capitalismo – é necessário que os 
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que os indivíduos particularmente podem ser comparados uns 
aos outros e os direitos ditos “subjetivos” possam valer de 
maneira universal assim como a aplicação e validade das normas. 

A esse respeito e sobre a formação do processo de 
abstratização, em um longo trecho, Slavoj Žižek articula o direito 
e a lei: 

 
Nesse caso, no entanto, devemos ter cuidado: Marx não 
está simplesmente criticando a “inversão” que caracteriza 
o idealismo hegeliano (no estilo de seus escritos de 
juventude, especialmente em A Ideologia Alemã) – seu 
ponto não é esse, pois enquanto “efetivamente” o Direito 
Romano e o Direito Germânico são dois tipos de leis 
[law], na dialética idealista o Direito em si é o agente ativo 
– o sujeito do processo inteiro – que “se realiza” no 
Direito Romano e no Direito Germânico. Ainda, a tese de 
Marx é que essa “inversão” caracteriza a realidade social 
capitalista mesma. Mas o ponto crucial é outro: ambas 
posições – a inversão alienada bem como o estado “normal” 
pressuposto das coisas – pertencem ao espaço da mistificação 
ideológica. Isto é, o caráter “normal” do estado das coisas 
no qual o Direito Romano e o Direito Germânico são 
ambos direitos [law] (ou no qual o trabalhador se torna 
mais poderoso na medida em que seu trabalho se 
transforma, ou mais civilizado quando mais os objetos se 
transformam, etc.) é efetivamente a forma cotidiana do 
aparecimento da sociedade alienada, a forma “normal” da 
aparecimento sua verdade especulativa. O desejo de 
atualizar esse estado “normal” é portanto a ideologia em 
sua mais pureza e não pode deixar de acabar em 
catástrofe. Para ver isso, temos que desenhar outra 
distinção chave: entre a situação “alienada” na qual nós, 
como sujeitos viventes, estamos sob o controle de um 
Monstro/Mestre (Capital) virtual, e a situação “alienada” 

                                                                                             
portadores de mercadorias reconheçam-se, uns aos outros, reciprocamente, 
como legítimos proprietários, livres e iguais, de maneira que a apropriação do 
produto alheio ocorra na forma de mútua vontade aquiescente.” CASALINO, 
Vinícius. O direito e a mercadoria: para uma crítica marxista da teoria de 
Pachukanis. São Paulo: Dobra Editorial, 2011, p. 97. 
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mais elementar que, de um jeito simplificado, ninguém no 
controle: nem mesmo nós, mas o processo “objetivo” é 
também “descentrado”, inconsistente – ou, para repetir a 
fórmula de Hegel, os segredos dos egípcios também era 
um segredo para os egípcios mesmos.48 (tradução nossa) 

 
Em suma, a forma jurídica estabelece as coordenadas de 

atuação, suas possibilidades e seu grau de universalização e 
particularização, mas o faz subordinada às exigências da forma-
valor e da forma-mercadoria. Não se trata de uma subordinação 
vertical, mas uma relação recíproca cujo resultado será sempre a 
melhor maneira de essas três formas se articularem (todas elas 
sob o signo da propriedade). 

Essas imposições funcionam como uma espécie de 
coerção pela forma. Isso causa uma cisão (aqui pode-se entender 
como luta de classes). É o que o jurista Bernard Edelman chama de 
poder jurídico do capital:  

                                            
48 ŽIŽEK, Slavoj. Absolute recoil: towards a new foundation of dialectical 
materialism. New York; London: Verso, 2014, p. 40. No original: “In this 
case, we should be careful: Marx is not simply criticizing the ‘inversion’ that 
characterizes Hegelian idealism (in the style of his youthful writings, especially 
The German Ideology) – his point is not that, while ‘effectively’ Roman Law and 
German Law are two kinds of law, in idealist dialectics the Law itself is the 
active agent – the subject of the entire process – which ‘realizes itself’ in 
Roman Law and German Law. Rather, Marx’s thesis is that this ‘inversion’ 
characterizes capitalist social reality itself. But the crucial point lies elsewhere: 
both positions – the alienated inversion as well as the presupposed ‘normal’ state of things – 
belong to the space of ideological mystification. That is to say, the ‘normal’ character of 
the state of things in which Roman Law and German Law are both law (or in 
which the worker becomes more powerful the more powerful his labor 
becomes, or more civilized the more civilized his object becomes, etc). is 
effectively the everyday form of appearance of the alienated society, the 
‘normal’ form of appearance of its speculative truth. The desire to fully 
actualize this ‘normal’ state is therefore ideology at its purest and cannot but 
end in catastrophe. In order to see this, we have to draw another key 
distinction: between the ‘alienated’ situation in which we, as living subjects, are 
under the control of a virtual Monster/Master (Capital), and a more 
elementary ‘alienated’ situation in which, to put it in a somewhat simplified 
way, no one is in control: not only us, but the ‘objective’ process itself is also 
‘decentered’, inconsistent – or, to repeat Hegel’s formula, the secrets of the 
Egyptians are also secrets for the Egyptians themselves.” 
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O que é, então, o poder jurídico do capital? Nada além 
disto: a dupla forma do contrato de trabalho e do direito 
de propriedade. E, quando digo “dupla forma”, devemos 
nos entender, porque seria mais exato dizer “forma 
desdobrada” do capital. Do ponto de vista do operário, o 
capital toma a forma do contrato de trabalho; do ponto de 
vista do patrão, ele toma a forma do direito de 
propriedade. Mas é exatamente uma forma desdobrada, 
pois sua unidade não é nada além do capital sob a forma 
do direito de propriedade.49 

 
Aqueles que estão mais próximos da forma, aqueles que 

estão longe, e um terceiro elemento (como Žižek gosta de usar – 
remainder) que não entra na contagem mas sustenta o 
antagonismo. Não é assim que funcionam quando vemos o tão 
comentado antagonismo de classe no qual há os burgueses-patrões e 
trabalhadores-empregados? Essa disposição sempre coloca nas 
entrelinhas uma parcela central para o processo de trabalho 
(emprego e salário) que são os desempregados. 

 Muito embora essa cisão conjugue três registros 
(burgueses-patrões, trabalhadores-empregados e desempregados), a injunção 

                                            
49 EDELMAN, Bernard. A legalização da classe operária. coord. tradução 
Marcus Orione. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 31. Destaco ainda o 
trecho da mesma página: “A partir do momento que o contrato de trabalho é 
um contrato de venda do trabalho, cuja contraprestação é o salário; a partir do 
momento que ‘a relação monetária oculta o trabalho gratuito do assalariado’, a 
relação real entre capital e trabalho torna-se ‘invisível’. É na forma salário – 
que o contrato de trabalho torna tecnicamente eficaz – que ‘repousam todas as 
noções jurídicas, tanto do trabalhador como do capitalista, todas as 
mistificações do modo de produção capitalista, todas as suas ilusões de 
liberdade, todas as tolices apologéticas da economia vulgar’. Vejamos as coisas 
pelo lado do direito de propriedade. Para o direito, os meios de produção são 
objetos de propriedade, aparecem como ‘coisas’ autônomas, dotadas da 
estranha faculdade de ‘nascer’ de um título – o título de propriedade ou a 
‘origem da propriedade’ – e, portanto, de aumentar por si mesmas. Com efeito, 
uma vez que o ‘título’ cria a coisa, e a substância da coisa é seu próprio sinal, 
seu crescimento é apenas um desenvolvimento de sua própria substância, um 
sinal a mais. Toda a teologia e toda a contabilidade ensinam: só se pode criar a 
partir de si mesmo.” 
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abstrativa da forma-jurídica faz que todos eles sejam vistos por 
um ponto de observação comum: o de cidadãos dotados de 
direito e deveres sob a incidência das mesmas leis com o mesmo 
grau de validade. Eis a miséria da forma. 

Ainda, para finalizar essa seção, convém falar sobre o 
socialismo e o comunismo. Em uma clara observação, Márcio 
Naves considera o socialismo uma das faces das relações 
capitalistas (um capitalismo mascarado de socialismo que se diz 
preocupado com as questões humanas) e, segundo ele, a aposta 
de que o socialismo poderá, se bem administrado, resolver os 
problemas genéticos da forma não passa de uma aposta vazia ou 
um obstáculo: 

 
Se o socialismo implica a gradativa superação das formas 
mercantis, um direito que se qualificasse como “socialista” 
seria tanto uma impossibilidade teórica como um objeto a 
ser combatido politicamente. Se o socialismo implica a 
gradativa reapropriação pelas massas das condições 
materiais da produção, com a superação da separação 
entre os meios de produção e a classe operária e a 
extinção das formas mercantis, isso significa que o 
fundamento último da existência do direito é negado na 
fase de transição, e a persistência do direito só pode 
aparecer como um obstáculo ao socialismo – mesmo que 
o direito possa, durante certo tempo, cumprir 
determinado papel “revolucionário”.50 

 
Parece não haver saída. Se a única maneira de superar 

esse cenário contemporâneo é romper com a forma (o que a 
primeira vista já se apresenta como uma causa impossível), os 
instrumentos para essa tal superação ainda estão longe de 
acontecer. Porém, como o mesmo Marx já previra (segundo o 
apontamento de Robert Kurz a seguir), o desafio de encontrar as 
respostas é o primeiro passo para que elas surjam.  

  

                                            
50 NAVES, Márcio Bilharinho. Marxismo e direito: um estudo sobre 
Pachukanis. São Paulo: Boitempo, 2008, p. 87. 
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Ora, Marx, que parece não ter se ocupado muito com 
Kant e tampouco com seu problema formal da 
consciência, logra atingir, mediante Hegel, uma 
historização da história da forma, a qual exibe, de saída, 
como história das formações sociais (político-
econômicas); e, ao fazê-lo, ele se depara, evidentemente, 
com o problema da forma geral da consciência, a qual ele 
trata, de antemão, historicamente como constituição 
fetichista, apresentando-a apenas sucintamente em seus 
elementos fundamentais na parte introdutória de O capital, 
mas a fim de desenvolvê-la mais detidamente, então, 
mediante suas determinações sociais objetivadas, na figura 
das categorias econômicas da relação do capital.51 

 
Na seção a seguir, trataremos da questão dos sujeitos 

tendo como as noções de formas como pressuposto daquela. 
 

4.3. SUJEITOS QUE NÃO SE ENCONTRAM. 

 
Só quando o conceito de inconsciente foi alçado ao nível reflexivo da 

forma comum a todos os membros da sociedade, e portanto da 
constituição do fetiche, o conceito de dominação sem sujeito poderá ser 
avançado, sem cair num novo déficit explicativo. O inconsciente como 

forma universal da consciência, como universal do sujeito (com a 
ressalva sexual descrita acima) e como a forma universal de 

reprodução da sociedade objetiva-se na figura de categorias sociais 
(mercadoria, dinheiro) sem excetuar nenhum dos membros da 

sociedade, mas por este fato mesmo é uma particularidade 
inconsciente do próprio sujeito. No interior dessa constituição social 

inconsciente, resultam dessas categorias “funções”, códigos, condutas, 
etc., por intermédio das quais surgem tanto a “dominação alheia” 

quanto a “autodominação” em diversos graus e diversos planos. 
Robert Kurz, Dominação sem Sujeito. 

 
 

                                            
51 KURZ, Robert. Razão sangrenta. Ensaios sobre a crítica emancipatória 
da modernidade capitalista e seus valores ocidentais. Tradução de 
Fernando R. de Moraes Barros. Introdução de Ricardo Pagliuso Ragatieri. São 
Paulo: Hedra, 2010, p. 264. 
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Após a apresentação do “problema da forma”, esta 
seção tem por objetivo oferecer algumas pistas para o caso do 
sujeito, ou, melhor dizendo, da não-relação entre sujeitos. 
Comecemos por sua possível definição antes mesmo de 
adentrarmos ao campo propriamente marxista. 

No presente debate percebemos que há diversas formas 
de se entender o que quer dizer um sujeito. Há no mínimo três 
acepções básicas para uma noção prévia da categoria: a) um 
sujeito como agente ativo, aquele que age, que pratica o verbo, que 
provoca circunstâncias, etc.; b) um sujeito como agente passivo, 
isto é, aquele que é sujeitado e nesse assujeitamento segue 
determinadas prescrições de determinada ordem; e, c) um sujeito 
como tema, genérico, que não atende aos pedidos da ação e nem 
da recepção. 

No primeiro caso, tem-se assim uma instância como 
potência de agir, uma ordem reguladora que a partir de sua própria 
ação, consegue estabelecer critérios morais e relacionais com 
outros agentes; ele impõe sua força como ação e é capaz de 
apreender quais são as que podem ser encaradas, ao mesmo 
tempo em que distingue aquilo que não tem força: os objetos. 

No segundo tem-se a figura do súdito. Uma instância 
receptadora e reflexo das ordens injuntivas, é o sujeito assujeitado 
que se coloca a disposição de ação que não as dele e ainda as 
acolhe baixando a cabeça ao mesmo tempo em que afirma sua 
posição inferior. 

No terceiro caso, é possível visualizar o sujeito como 
temático (algo parecido com a proposta de pensar a filosofia como 
um pensamento que não corresponde diretamente à relação 
sujeito-objeto). É possível que certas contribuições de outros 
campos possam oferecer modelos úteis para o conjunto marxista. 

Devido à sua coerção pela forma, Walter Benjamin 
apresenta uma faceta do capitalismo relacionando sua estrutura 
com a da religião: “o capitalismo deve ser visto como uma 
religião, isto é, o capitalismo está essencialmente a serviço da 
resolução das mesmas preocupações, aflições e inquietações a que 
outrora as assim chamadas religiões quiseram oferecer 
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resposta52”. Como espectro normalizador, a força do capital 
atravessa barreiras territoriais e ainda é capaz de, por meio de 
equivalente-universal dinheiro, criar laços sociais das mais 
diversas complexidades (muito parecido com o exemplo 
religioso). 

Não só como universal e criador de laços, segundo a 
passagem de Marx, ainda consegue construir uma moral que se 
adequa aos seus próprios fundamentos: 

 
A esfera da circulação ou da troca de mercadorias, em 
cujos limites se move a compra e a venda da força de 
trabalho, é, de fato, um verdadeiro Éden dos direitos 
inatos do homem. Ela é o reino exclusivo da liberdade, da 
igualdade, da propriedade e de Bentham. Liberdade, pois os 
compradores e vendedores de uma mercadoria, por 
exemplo, da força de trabalho, são movidos apenas por 
seu livre-arbítrio. Eles contratam como pessoas livres, 
dotadas dos mesmos direitos. O contrato é o resultado, 
em que suas vontades recebem uma expressão legal 
comum a ambas as partes. Igualdade, pois eles se 
relacionam um com o outro apenas como possuidores de 

                                            
52 BENJAMIN, Walter. O capitalismo como religião. Organização Michael 
Löwy. tradução Nélio Schneider, Renato Ribeiro Pompeu. 1. ed. São Paulo: 
Boitempo, 2013, (Marxismo e literatura), p. 21. Destaco ainda: “Contudo, três 
traços já podem ser identificados na estrutura religiosa do capitalismo. Em 
primeiro lugar, o capitalismo é uma religião puramente cultual, talvez até a 
mais extremada que já existiu. Nele, todas as coisas só adquirem significado na 
relação imediata com o culto; ele não possui nenhuma dogmática, nenhuma 
teologia. Sob esse aspecto, o utilitarismo obtém sua coloração religiosa. Ligado 
a essa concreção do culto está um segundo traço do capitalismo: a duração 
permanente do culto. O capitalismo é a celebração de um culto sans trêve et sans 
merci [sem trégua e sem piedade]. Para ele, não existem ‘dias normais’, não há 
dia que não seja festivo no terrível sentido da ostentação de toda a pompa 
sacral, do empenho extremo do adorador. Em terceiro lugar, esse culto é 
culpabilizador. O capitalismo presumivelmente é o primeiro caso de culto não 
expiatório, mas culpabilizador. Nesse aspecto, tal sistema religioso é 
decorrente de um movimento monstruoso.” BENJAMIN, Walter. O 
capitalismo como religião. Organização Michael Löwy. tradução Nélio 
Schneider, Renato Ribeiro Pompeu. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2013, 
(Marxismo e literatura), p. 21-22. 
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mercadorias e trocam equivalente. Propriedade, pois cada 
um dispõe apenas do que é seu. Bentham, pois cada um 
olha somente para si mesmo. (grifo nosso)53 

 
Liberdade, igualdade, propriedade e Bentham (ou, 

acompanhando a epígrafe da seção anterior – sangue, açoites, 
armas ou dólares), esses são os quatro pilares morais da religião 
capitalismo. Liberdade para o livre-mercado, igualdade de 
condições formais, propriedade como a moeda de troca das 
relações, e sociedade de controle com base na segurança jurídica 
promovida pela forma-direito. 

Moishe Postone (usado aqui como um modelo de 
apresentação) chama esses princípios morais do capital de 
estruturas abstratas de dominação: 

 
Relações sociais determinadas por mercadoria, por 
exemplo, são expressas necessariamente em formas 
fetichizadas, de acordo com Marx: as relações sociais se 
apresentam como “elas são, ou seja, [...] como relações 
reificadas [sachliche] entre pessoas e relações sociais entre 
coisas”. Em outras palavras, as formas sociais impessoais, 
quase objetivas expressas por categorias como mercadoria 
e valor, não disfarçam somente as relações sociais “reais” 
do capitalismo (ou seja, as relações de classe); pelo 
contrário, as estruturas abstratas expressas por essas 
categorias são essas relações sociais reais.54 

 
Seguindo ainda a linha de raciocínio do autor, Postone 

expõe o que, para ele, seria realmente a base de toda a crítica de 
Marx em sua última fase: a denúncia do modo de produção 
capitalista e a tendência de esse sistema se tornar insustentável em 
algum momento. Esse colapso, longe de ser a sua extinção, nada 

                                            
53 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política: Livro I: o 
processo de produção do capital. [tradução de Rubens Enderle]. São Paulo: 
Boitempo, 2013, (Marx-Engels), p. 250-251. 

54 POSTONE, Moishe. Tempo, trabalho e dominação social: uma 
reinterpretação da teoria crítica de Marx. tradução Amilton Reis, Paulo 
César Castanheira. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2014, p. 82. 
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mais é do que a contínua aplicação dessas operações em um 
momento de completa insuficiência de suas teorias. Alargando o 
poder destruidor do modo de produção, nem a classe 
trabalhadora (vista em certa medida como aquela capaz de 
superar o estado de coisas) estaria fora dos emblemas taxativos 
dados pelas estruturas abstratas: 

 
Na fase madura de sua teoria, a crítica da exploração e do 
mercado está inserida em uma crítica muito mais 
fundamental, na qual a importância central do trabalho na 
constituição do capitalismo é analisada como o 
fundamento último para as estruturas abstratas de 
dominação, a crescente fragmentação do trabalho 
individual e da existência individual e a lógica de 
desenvolvimento cego e incontrolado da sociedade 
capitalista e de grandes organizações que subsumem cada 
vez mais pessoas. Essa crítica analisa a classe trabalhadora 
como um elemento integrante do capitalismo e não como 
a personificação de sua negação.55 

 
Mas, afinal, o que isso teria a ver com a questão dos 

sujeitos? 
Alain Badiou, comentando o movimento de interpelação 

de Louis Althusser, aponta o sujeito como uma categoria central 
como uma função do Estado: 

 

                                            
55 POSTONE, Moishe. Tempo, trabalho e dominação social: uma 
reinterpretação da teoria crítica de Marx. tradução Amilton Reis, Paulo 
César Castanheira. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2014, p. 451. Sobre a 
especificidade das formas, destaco: “Isto significa que os elementos mais 
abstratos e fundamentais da formação social capitalista (mercadoria, valor, 
sujeito de direito, etc.) passar a ser formadores de uma sociedade 
especificamente capitalista apenas quando se estabelecem em uma distinta 
constelação histórica, por assim dizer; somente quando o dinheiro circula 
como capital estes elementos se colocam em uma constelação onde o valor 
como “sujeito automático” passa a determinar centralmente a lógica do inteiro 
processo de metabolismo social.” NASCIMENTO, Joelton. Crítica do valor 
e crítica do direito. 1. ed. São Paulo: PerSe, 2014, p. 68. 
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A ideologia (burguesa) caracteriza-se pela noção de 
sujeito, cuja matriz é jurídica e sujeita os indivíduos ao 
aparelho ideológico do Estado: é o tema da “interpelação 
do sujeito”. É capital notar que a ideologia, cuja 
materialidade é dada por aparelhos, é uma noção de Estado, e 
não uma noção política. o sujeito, no sentido de Althusser, 
é uma função do Estado. Não haveria portanto sujeito 
político, porque a política revolucionária não pode ser 
uma função do Estado.56 

 
Como elemento fundamental para a reprodução de suas 

formas, o sujeito, como função do Estado, é capaz de se 
identificar somente a partir do ponto de vista Deste, e, ainda, 
servir como equivalente de relação com aqueles seus semelhantes. 
Um sujeito precisa de um outro e esse caráter intersubjetivo marca 
sua própria identidade. 

Tudo funciona bem. Mas, e se, na verdade, seu funcionar 
bem é nada mais que ir em direção ao colapso? E se o colapso é 
seu funcionamento normal e sua consistência é na realidade 
apenas uma inconsistência irresolúvel? Safatle se indaga com isso e 
responde que parece haver, em meio desse tumulto, uma sensação 
de que no final das contas tudo irá se resolver, ou, como dizer: 
“toda crise é passageira, o mercado irá se adaptar”. Esse é o 
terreno da fantasia do corpo consciente do Capital em sua pureza. 

                                            
56 BADIOU, Alain. Compêndio de metapolítica. trad. Filipe Duarte. Lisboa: 
Instituto Piaget, 1999, (Pensamento e filosofia 56 – Meditações filosóficas vol. 
III), p. 79. Destaco um comentário de Bernard Edelman sobre a interpelação: 
“A interpelação ideológica – toda pessoa é sujeito de direito – tornando-se 
categoria eterna – o sujeito de direito é qualquer pessoa – mergulha a doutrina 
num terrível embaraço. Porque, se a forma sujeito é bem a forma necessária do 
homem que participa nas trocas e na produção, ela é além disso esta forma na 
qual se deve também realizar a liberdade e a igualdade. E, para “eles”, o dilema 
vem a ser o seguinte: o sujeito realiza a sua liberdade pela venda de si próprio. 
Estes professores não compreenderam que a categoria sujeito de direito é um 
produto da história, e que a evolução do processo histórico capitalista realiza aí 
todas as determinações: o sujeito de direito torna-se o seu último produto: 
objeto de direito.” EDELMAN, Bernard. O direito captado pela fotografia: 
elementos para uma teoria marxista do direito. trad. Soveral Martins e 
Pires de Carvalho. Coimbra: Centelha, 1976, p. 105. 
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Mas fica aqui uma questão: e se a fantasmagoria do 
capitalismo não precisasse mais fazer apelo a imagens de 
completude e unidade? É bem provável que estejamos em 
uma época na qual somos assombrados por uma outra 
fantasia ideológica: a fantasia do corpo inconsciente do 
Capital. Fantasia que nos leva a uma forma ainda mais 
astuta de totalitarismo, já que nos cega para o que 
permanece idêntico no interior dessa disseminação de 
multiplicidade. Pois a inconsistência pode servir para 
sustentar uma Ordem que vigora através de sua própria 
descrença.57 

 
Esse aparente horizonte de possibilidades é capaz de, 

como Giorgio Agamben em um de seus textos (mais um modelo 
como contribuição), produzir dispositivos cujos processos de 
subjetivação acabam por dessubjetivar os sujeitos. Esses 
mecanismos de controle os preenche de falta, de bloqueio, e, 
pouco a pouco, esse esvaziamento promove a queda da 
materialidade dos sujeitos, tornando-o simplesmente um 
espectral, uma imagem fraca que pouco cria por estar 
geneticamente “destinado” a pouco criar. 

 
O que define os dispositivos com os quais temos de lidar 
na atual fase do capitalismo é que estes não agem mais 
tanto pela produção de um sujeito quanto por meio de 
processos que podemos chamar de dessubjetivação. Um 
momento dessubjetivante estava certamente implícito em 
todo processo de subjetivação, e o Eu penitencial se 
constituía, havíamos visto, somente por meio da própria 
negação; mas o que acontece agora é que processos de 
subjetivação e processos de dessubjetivação parecem 
tornar-se reciprocamente indiferentes e não dão lugar à 

                                            
57 SAFATLE, Vladimir. Cinismo e falência da crítica. São Paulo: Boitempo, 
2008, (Estado de Sítio), p. 145. 
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recomposição de um novo sujeito, e não ser de forma 
larvar e, por assim dizer, espectral.58 

 
O filósofo italiano ainda inclui, dentro dessa lógica, três 

questões que corresponde às nossas seções: uma forma que 
produz essa dessubjetivação por meio de sua própria coerção é 
chamada de campo (e como exemplo concreto, elenca o campo de 
concentração) – o campo como paradigma biopolítico do moderno; 
um Estado que produz os mesmos mecanismos (para si) acima é 
chamado de estado de exceção (como exemplo, não só os regimes 
totalitários do século XX como a postura de guerra assumida por 
alguns dos países ocidentais como os Estados Unidos) – o estado 
de exceção como paradigma de governo; um sujeito 
descaracterizado que representa o próprio vazio das relações, 
bloqueado das experiências (inclusive, em certos casos, até da 
própria linguagem), um receptáculo de normalizações, um objeto 
de experiências (como exemplo, o caso do muçulmano 
[Muselmann]59) – o paradigma aqui é vida nua, e seu personagem 

                                            
58 AGAMBEN, Giorgio. O amigo & O que é um dispositivo?. tradução 
Vinícius Nicastro Honesko. Chapecó, SC: Argos, 2014, (Grandes Temas; 21), 
p. 47-48. 

59 Destaco os trechos: “A explicação mais provável remete ao significado literal 
do termo árabe muslim, que significa quem se submete incondicionalmente à 
vontade de Deus, e está na origem das lendas sobre o pretenso fatalismo 
islâmico, bastante difundidas nas culturas europeias já a partir da Idade Média 
(com essa inflexão depreciativa, o termo se encontra com frequência nas 
línguas europeias, especialmente no italiano). (...) Existem outras explicações, 
embora menos convincentes. Por exemplo, aquela registrada na Encyclopedia 
Judaica, no verbete Muselmann: ‘Usado sobretudo em Auschwitz, o termo 
parece derivar da postura típica desses deportados, ou seja, o de ficarem 
encolhidos ao chão, com as pernas dobradas de maneira oriental, com o rosto 
rígido como uma máscara”. (...) Ou então aquela, realmente improvável, que 
interpreta Muselmann como Muschelmann, homem-concha, isto é, dobrado e 
fechado em si mesmo.” AGAMBEN, Giorgio. O que resta de Auschwitz: o 
arquivo e a testemunha (Homo Sacer III). tradução Selvino J. Assmann. 
São Paulo: Boitempo, 2008, (Estado de sítio), p. 52-53. 
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representativo é o antigo instituto do direito romano, o homo 
sacer60. 

Essas zonas de indeterminação se apresentariam como 
paradigmas, e como sujeito-limite, Agamben o apresenta dessa 
forma: 

 
Ou como figura nosográfica, ou como categoria ética, ou 
alternadamente como limite político o conceito 
antropológico, o muçulmano é um ser indefinido, no qual 
não só a humanidade e a não-humanidade, mas também a 
vida vegetativa e a de relação, a fisiologia e a ética, a 
medicina e a política, a vida e a morte transitam entre si 
sem solução de continuidade. Por isso, o seu “terceiro 
reino” é a cifra perfeita do campo, do não-lugar onde 
todas as barreiras disciplinares acabam ruindo, todas as 
margens transbordam.61 

                                            
60 Destaco os trechos: “Uma figura enigmática do direito romano arcaico, que 
parece reunir em si traços contraditórios e por isso precisava ela mesma ser 
explicada, entre assim em ressonância com a categoria religiosa do sagrado no 
momento em que esta atravessa por conta própria um processo de irrevogável 
dessemantização que a leva a assumir significados opostos; esta ambivalência, 
posta em relação com a noção etnográfica de tabu, é usada por sua vez para 
explicar, com perfeita circularidade, a figura do homo sacer. (...) Nenhuma 
pretensa equivalência da categoria religiosa genérica do sacro pode explicar o 
fenômeno político-jurídico ao qual se refere a mais antiga acepção do termo 
sacer; ao contrário, só uma atenta e prejudicial delimitação das respectivas 
esferas do político e do religioso pode permitir compreender a história de sua 
trama e de suas complexas relações.” AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o 
poder soberano e a vida nua I. tradução de Henrique Burigo. 2. ed. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2010, (Humanitas), p. 82. Ainda: “Aquilo que 
define a condição do homo sacer, então, não é tanto a pretensa ambivalência 
originária da sacralidade que lhe é inerente, quanto, sobretudo, o caráter 
particular da dupla exclusão em que se encontra preso e da violência à qual se 
encontra exposto. Esta violência – a morte insancionável que qualquer um 
pode cometer em relação a ele – não é classificável nem como sacrifício e nem 
como sacrilégio.” AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a 
vida nua I. tradução de Henrique Burigo. 2. ed. Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 2010, (Humanitas), p. 84. 

61 AGAMBEN, Giorgio. O que resta de Auschwitz: o arquivo e a 
testemunha (Homo Sacer III). tradução Selvino J. Assmann. São Paulo: 
Boitempo, 2008, (Estado de sítio), p. 56. 
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Feitos esses apontamentos, é possível deduzir a 

aparência de dois graus de sujeitos: um como equivalente e ponto 
de partida das relações sociais; e outro que não se assemelha de 
forma alguma, que não possui equivalente e que funciona por 
meio da instauração de processos de subjetivação nos sujeitos do 
primeiro caso. No horizonte marxista em conjunto com o 
jurídico, esses sujeitos são nomeados, respectivamente por sujeitos 
de direito e sujeito automático. Comecemos por este último. 

Como primeiro contato à categoria de sujeito automático, 
será tomado como uma breve citação de Marx de O capital: 

 
Como portador consciente desse movimento, o possuidor 
de dinheiro se torna capitalista. Sua pessoa, ou melhor, seu 
bolso, é o ponto de partida e de retorno do dinheiro. O 
conteúdo objetivo daquela circulação – a valorização do 
valor – é sua finalidade subjetiva, e é somente enquanto a 
apropriação crescente da riqueza abstrata é o único 
motivo de duas operações que ele funciona como 
capitalista ou capital personificado, dotado de vontade e 
consciência.62 

 
Cheio de inversões, o estilo literário utilizado por Marx 

faz uso das personificações para dar vida a objetos que, logicamente, 
não o são. O que deve se levar em conta na passagem é a 
capacidade que o bolso tem de impor suas vontades ao seu 
possuidor, ao capitalista. Pode-se concluir, nesse primeiro 
momento, que é o capital personificado a imagem do sujeito 
automático, e seu conteúdo (vontade subjetiva) por ser chamado 
de subjetividade. 

Jorge Grespan também o apresenta do seguinte modo 
(modo mais perceptível): 

 
Esta autorrelação mediada pela relação com o outro é o 
significado do termo sujeito, que Marx emprega no último 

                                            
62 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política: Livro I: o 
processo de produção do capital. [tradução de Rubens Enderle]. São Paulo: 
Boitempo, 2013, (Marx-Engels), p. 229. 
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texto citado, inspirando-se na terminologia hegeliana: algo 
que reflete sobre si, que retorna a si a partir do outro “sem 
se perder neste movimento”, entrando numa “relação 
privada consigo mesmo” e determinando suas formas de 
existência como momentos desta autorrelação. Na 
circulação simples, a relação de troca de duas mercadorias 
tem como finalidade o consumo dos valores de uso e, por 
isso, o valor apenas permite a troca como seu substrato 
inerte, não determinando suas formas de existência nem a 
passagem de uma à outra. A troca naquelas condições 
ainda aparece, assim, como uma figura incompleta do 
valor enquanto sujeito.63 

 
Apesar de não ser uma entidade dotada de matéria, este 

sujeito possui uma existencia virtual. Por outro lado, as 
consequências de suas operações se dão de maneira real e afeta 
todas aquelas multiplicidades de equivalentes como sujeitos 
simples em uma espécie de dominação sem sujeito64. Ora, falar de 

                                            
63 GRESPAN, Jorge Luis. O negativo do capital: o conceito de crise na 
crítica de Marx à economia política. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 
2012, p. 108-109. Destaco ainda, a respeito do sujeito automático, o trecho: “Mais 
uma vez, as relações sociais se ocultam por trás das relações entre coisas tais 
como mercadorias, dinheiro e meios de produção. E agora, inclusive, de modo 
mais acabado e completo, pois a subjetividade do capital significa que a relação 
entre as coisas não é mais simples meio para atender as necessidades humanas, 
e sim para aumentar o valor e a quantidade das coisas produzidas, para atender 
as necessidades do capital, às quais as humanas são submetidas e até 
sacrificadas. Tornando-se finalidade da produção em geral, ele pretende 
apropriar-se de todos os meios materiais e sociais para alcançá-la. E na medida 
que o consegue, apresenta-se de fato como o organizador das relações entre os 
homens, como um poder que escapa às suas vontades e consciências 
individuais – daí ‘sujeito automático’ – impondo-se a suas atividades enquanto 
objetivo maior, cuja autoridade deriva justamente deste caráter transcendental 
de que se reveste para eles.” GRESPAN, Jorge Luis. O negativo do capital: o 
conceito de crise na crítica de Marx à economia política. 2. ed. São Paulo: 
Expressão Popular, 2012, p. 109-110. 

64 Destaco o trecho: “Na sua nova e metarreflexiva figura de uma crítica da 
dominação sem sujeito, a crítica fundamental à dominação também aparece 
como sendo ‘radical’. E isso de modo bastante acertado, na medida em que a 
radicalidade, como bem se sabe, exprime um procedimento que ataca ‘pela 
raiz’. Contanto que não se confunda esse procedimento com uma ideologia 
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sujeito automático é retirar do alvo aqueles pequenos sujeitos 
(burgueses de má índole) que não fazem mais do que sua própria 
obrigação e colocar, como ponto da crítica radical, o sistema do 
valor-valorização em primeiro lugar65. 

O exercício feito até aqui parece apontar para um 
problema mais denso que se imaginava. Mas, como essa 
manifestação pode ocorrer propriamente na forma-jurídica? 
Márcio Naves responde: 

 
O direito é esse mecanismo subterrâneo de assujeitamento tão 
obscuro e poroso que, mesmo quando nos opomos a ele, 
é nele e por ele que existimos. Um mecanismo sem sujeito 
– embora o “sujeito” seja a sua categoria principal –, 
inserido na própria estrutura social como um dos seus 
elementos fundamentais, e “suportado” pela organização 

                                                                                             
militante ababosada (ou heroico-existencialista), a qual justamente não logra 
atingir a ‘raiz’ das relações, a crítica radical tem então de ser reivindicada, com 
toda razão de ser, sob as premissas modificadas. Mas, essa radicalidade alterada 
não deve ser criticamente isolada apenas das representações preexistentes do 
modo ‘radical’ de proceder, as quais se aferram, em seu conjunto, à lógica 
imanente, constituída mediante o fetiche, do ‘ponto de vista dos trabalhadores’ 
e da ‘luta de classes’, senão que também deve ser separada das concepções 
preexistentes do alvo social almejado pela crítica radical.” KURZ, Robert. 
Razão sangrenta. Ensaios sobre a crítica emancipatória da modernidade 
capitalista e seus valores ocidentais. Tradução de Fernando R. de Moraes 
Barros. Introdução de Ricardo Pagliuso Ragatieri. São Paulo: Hedra, 2010, p. 
228. 

65 Posição diferente pode ser vista no comentário de Tarso de Melo sobre as 
classes dominantes (“o burgûes”), destaco: “‘Sujeito de direito’ é a forma 
indispensável para que o direito funcione segundo os interesses das classes dominantes; a 
abstração de suas qualidades reais – todos são iguais perante a lei – consolida a 
desigualdade real. Enfim, a abstração do sujeito concreto em sujeito de direito 
não é para beneficiá-lo, mas para moldá-lo como engrenagem do sistema.” 
MELO, Tarso de. Direito e ideologia: um estudo a partir da função social 
da propriedade rural. 2. ed. São Paulo: Outras Expressões, Dobra Editorial, 
2012, (Coleção Direito e Lutas Sociais), p. 142-143. 
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da psique humana, que elabora as condições de sua 
efetividade.66 

 
Sendo uma forma social acoplada ao modo de produção 

capitalista, a forma-jurídica produz (obedecendo ao sujeito 
automático) sujeitos equivalentes para que as engrenagens sociais se 
movimentem a todo valor. Pachukanis, seguindo o método de 
Marx que vai do simples ao mais complexo, parte de que “toda 
relação jurídica é uma relação entre sujeitos. O sujeito é o átomo 
da teoria jurídica, o seu elemento mais simples, que não se pode 
decompor. É por essa razão que começaremos nossa análise pelo 
sujeito”67. 

É o que, parafraseando os dois autores citados, Joelton 
Nascimento também defende: 

 
(...) a justiça das sociedades em que predomina o modo de produção 
capitalista aparece como uma harmônica interação contratual entre 
sujeitos de direito que atuam sob a premissa do máximo interesse 
próprio tendo a vontade subjetiva livre como forma elementar. Nossa 
investigação começa, portanto, pela forma sujeito de direito.68 

                                            
66 NAVES, Márcio Bilharinho. A questão do Direito em Marx. 1. ed. Sâo 
Paulo: Outras Expressões; Dobra Universitário, 2014, (Coleção Direitos e lutas 
sociais), p.. 102. 

67 PACHUKANIS, E. B. Teoria geral do direito e marxismo. trad. Silvio 
Donizete Chagas. São Paulo: Editora Acadêmica, 1988, p. 68. Ainda, 
Pachukanis destaca, de maneira análoga à Marx quanto às mercadorias, a 
atomicidade do sujeito de direito: “A teoria marxista, ao contrário, considera 
toda forma social historicamente. Ela se propõe, por conseguinte, a tarefa de 
explicar aquelas condições materiais, historicamente dadas, que fizeram desta 
ou daquela categoria uma realidade. As premissas materiais da comunidade 
jurídica ou das relações entre os sujeitos jurídicos foram definidas pelo próprio 
Marx no primeiro tomo de O Capital, ainda que só de passagem e sob a forma 
de anotações muito gerais. Estas anotações, porém, contribuem muito mais 
para a compreensão do momento jurídico nas relações humanas do que 
qualquer volumoso tratado sobre teoria geral do direito. Para Marx análise da 
forma do sujeito tem origem imediata na análise da forma da mercadoria.” 
PACHUKANIS, E. B. Teoria geral do direito e marxismo. trad. Silvio 
Donizete Chagas. São Paulo: Editora Acadêmica, 1988, p. 70. 

68 NASCIMENTO, Joelton. Crítica do valor e crítica do direito. 1. ed. São 
Paulo: PerSe, 2014, p. 78. 
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Unindo os princípios morais do capitalismo, a questão 

do sujeito automático e a gênese do sujeito de direito, Márcio Naves 
sugere que: 

 
A emergência das categorias da liberdade e da igualdade 
faz, portanto, com que o homem se transforme em um 
sujeito de direito; o homem – qualquer homem – passa a ser 
dotado de uma mesma capacidade que o direito lhe 
confere, podendo realizar atos jurídicos a celebrar 
contratos. Uma vez investido de personalidade, o homem, 
agora sujeito de direito, pode vencer seus atributos, seus 
predicados, de tal sorte que podemos dizer que a liberdade 
do homem é o seu libre consentimento: o momento mais 
elevado de realização da liberdade é o momento em que o 
homem manifesta a sua vontade de dispor de si mesmo 
por tempo determinado através de uma troca de 
equivalentes.69 

 
Portanto, a receita para que todo o ordenamento 

jurídico se legitime e tenha validade é a criação necessária e 
indispensável do sujeito de direito, a figura jurídica abstrata de um 
indivíduo dotado de vontade que está livre para “ter” direitos 
subjetivos e obrigações jurídicas70. É por meio dessa jogada de 

                                            
69 NAVES, Márcio Bilharinho. A questão do Direito em Marx. 1. ed. Sâo 
Paulo: Outras Expressões; Dobra Universitário, 2014, (Coleção Direitos e lutas 
sociais), p. 50. 

70 É o que mostra Kashiura Jr. a respeito da forma-sujeito, destaco: “A forma 
sujeito de direito, como reverso da mercadoria que é, acompanha esse 
processo. O pressuposto para que o sujeito de direito surja é, antes de tudo, a 
existência de um grande massa de trabalhadores expropriados e a concentração 
dos meios de produção em unidades autônomas e concorrentes. Essa 
organização da produção exige a quebra de todos os vínculos de dependência 
pessoal, de modo a ‘libertar’ o trabalhador nos dois sentidos explicitados por 
Marx. Num mesmo e paradoxal movimento, o trabalhador direto é 
expropriado dos meios de produção e alcançado à condição formal de 
proprietário de sua própria capacidade de trabalho.” KASHIURA JR., Celso 
Naoto. Sujeito de Direito e capitalismo. 1. ed. São Paulo: Outras 
Expressões; Dobra Universitária, 2014, (Coleção Direitos e Lutas Sociais), p. 
185. 
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mestre que é possível construir um império lógico e universal que 
apresenta, superficialmente, relativos avanços sociais progressistas 
(a proteção dos sujeitos pelo Estado, os direitos fundamentais a 
serem garantidos pela Constituição, a possibilidade de recorrer ao 
Judiciário em caso de conflito, etc.) mas que, no fundo, sustentam 
toda a forma-valor (transformando a força de trabalho do 
trabalhador em mercadoria e sua posterior disposição ao 
mercado, que pode cobrar impostos das mais variadas formas 
para a proteção jurídica oferecida, estipular os contratos de 
trabalhos da maneira menos onerosa possível, incentivar a 
produção e a desigualdade social)71. 

 
O sujeito jurídico é, por conseguinte, um proprietário de 
mercadorias abstrato e transposto para as nuvens. A sua 
vontade, juridicamente falando, tem o seu fundamental 
real no desejo de alienar, na aquisição, e de adquirir, na 
alienação. Para que tal desejo se realize, é indispensável 
que haja mútuo acordo entre os desejos dos proprietários 
de mercadorias. Juridicamente esta relação aparece como 
contrato, ou como acordo, entre vontades independentes. 
Eis por que o contrato é um conceito central do direito, 
pois ele representa um elemento constitutivo na ideia do 
direito.72 

 

                                            
71 Destaco o trecho: “O sujeito como portador e destinatário de todas as 
pretensões possíveis, o universo de sujeitos ligados uns aos outros por 
pretensões recíprocas, é que formam a estrutura jurídica fundamental que 
corresponde à estrutura econômica, isto é, às relações de produção de uma 
sociedade alicerçada na divisão do trabalho e na troca.” PACHUKANIS, E. B. 
Teoria geral do direito e marxismo. trad. Silvio Donizete Chagas. São 
Paulo: Editora Acadêmica, 1988, p. 60. Destaco ainda na mesma página: 
“Assim, a relação jurídica não nos mostra apenas o direito em seu movimento 
real, mas revela igualmente as propriedades características do direito como 
categoria lógica. A norma, ao contrário, enquanto tal, isto é, enquanto 
prescrição imperativa, constitui tanto um elemento da mora, da estética, da 
técnica, como também um elemento do direito.” 

72 PACHUKANIS, E. B. Teoria geral do direito e marxismo. trad. Silvio 
Donizete Chagas. São Paulo: Editora Acadêmica, 1988, p. 78. 
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O que é que se pode resultar dessas construções? 
Julgamos ser quatro os pontos importantes e serem destacados 
conectados entre si: 1) as determinações da forma não conseguem 
ser integralmente totalizantes, pois, como a reprodução do 
sistema necessita de graus de acaso e contingência, sua previsão 
não garante o domínio pleno de todas as ações sociais – 
chamemos essa questão de problema autônoma relativa; 2) apesar 
de o antagonismo das classes sociais (patrão e empregado) não 
ser o motor principal da reprodução do capital, o tratamento 
jurídicas desses classes é claramente desigual, chamemos de 
problema funcionamento desigual e seletivo; 3) a forma-jurídica não 
pode ser dada somente pela forma-valor, os usos dos homens 
pode intensificar suas fissuras e abrir novos horizontes, 
chamemos de problema embate entre os usos da forma pelos homens e 
pelo capital; e 4) é preciso de uma teoria que consiga construir um 
corpo teórico duro pois ainda não dispomos de instrumentos de 
conhecimento tão precisos, chamemos de problema teórico-
fundador73. 

Essa gama de problemas ainda estão por se fazer, é 
preciso muita paciência para aproveitar as contribuições dos 
autores para a construção do conjunto marxista. Mas uma coisa é 

                                            
73 Destaco o trecho de Robert Kurz: “O marxismo vulgarizado e as teorias 
convencionais da dominação, ao procederem de maneira diferente, 
dissolvendo a falta de sujeito no próprio sujeito (burguês, formado pela 
mercadoria) como aparência ou mera ilusão, terminam por se converter em 
cúmplices do fetiche, tornando-se incapazes de criticá-lo em sua objetividade. 
A contradição ínsita à agitação aparentemente radical acha-se profundamente 
arraigada no conceito de sujeito. A invocação sem qualquer mediação do 
sujeito pressuposto e apriorístico não é, ironicamente, nada senão que a forma 
teórica da subordinação à inexistência fetichista de sujeito. A eterna maldição 
lançada conta os dominantes e a eterna alegação de que nas formas moderna 
do dinheiro e da mercadoria seria possível uma organização totalmente 
diferente e mais humana, desde que uma vontade distinta e melhor pudesse 
conduzi-la, decerto acabou por se converter, com o passar do tempo, numa 
terapia ocupacional para os mais idiotas dentre os críticos da sociedade.” 
KURZ, Robert. Razão sangrenta. Ensaios sobre a crítica emancipatória 
da modernidade capitalista e seus valores ocidentais. Tradução de 
Fernando R. de Moraes Barros. Introdução de Ricardo Pagliuso Ragatieri. São 
Paulo: Hedra, 2010, p. 228. 
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clara (e para concluir essa seção), é possível responder à famosa 
questão posta por Ayn Rand em A Revolta de Atlas: quem é John 
Galt? 

 
Há 12 anos vocês perguntam: “Quem é John Galt?” Bem, 
quem está falando é John Galt. Eu sou o homem que ama 
a vida. Sou o homem que não sacrifica seu amor nem seus 
valores. Sou o homem que os privou de vítimas e, 
portanto, destruiu seu mundo, e, se vocês querem saber 
por que estão sendo destruídos – vocês que odeiam o 
conhecimento –, eu sou aquele que vai lhes dizer por 
quê.74 

 
John Galt é a representação de outro nome próprio que 

teima em se esconder a todo o momento, é um semblante de 
entidade de aparecer indelével, é o impulso pelo qual as 
contradições movimentam as relações para a produção e 
reprodução do valor. Ele é o alvo de nossas críticas, o sujeito 
automático, seu verdadeiro nome é: o capital. 

 

4.4. ESTADO OU CONTRA O ESTADO? SIM, OBRIGADO! 

 
Denomino “Estado” ou “estado da situação” o sistema de 

imposições que limitam justamente a possibilidade dos possíveis. 
Poderíamos dizer do mesmo modo que o Estado é aquilo que 

                                            
74 RAND, Ayn. A revolta de Atlas. trad. Paulo Henrique Brito. São Paulo: 
Arqueiro, 2010, vol. III, p. 331. Destaco ainda: “Vocês ouvem dizer que 
vivemos em uma era de crise moral. Vocês mesmos já disseram isso, com um 
misto de medo e esperança de que essas palavras nada signifiquem. Exclamam 
que os pecados do homem estão destruindo o mundo e maldizem a natureza 
humana por ela se recusar a exercer as virtudes que exigem dela. Como para 
vocês virtude é sacrifício, exigem cada vez mais sacrifícios a cada desastre que 
acontece. Em nome de uma volta à moralidade, vocês sacrificaram todos 
aqueles males que consideravam ser a causa de seu sofrimento. Sacrificaram a 
justiça em nome da piedade. Sacrificaram a independência em nome da 
unidade. Sacrificaram a razão em nome da fé. Sacrificaram a riqueza em nome 
da necessidade. Sacrificaram o amor-próprio em nome do autossacrifício. 
Sacrificaram a felicidade em nome do dever.” RAND, Ayn. A revolta de 
Atlas. trad. Paulo Henrique Brito. São Paulo: Arqueiro, 2010, vol. III, p.332. 
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prescreve o que, em dada situação, é o impossível próprio dessa 
situação, com base na prescrição formal do que é possível. O Estado 
é sempre a finitude da possibilidade, e o evento é a sua inifitização. 
Por exemplo, o que constitui hoje o Estado em relação às possíveis 

políticas? A economia capitalista, a forma constitucional do governo, 
as leis (no sentido jurídico) relativas às propriedades e à herança, o 

exército, a polícia... 
Alain Badiou, A Hipótese Comunista. 

 
A tradição dos oprimidos nos ensina que o “estado de exceção” no 
qual vivemos é a regra. Precisamos chegar a um conceito de história 
que dê conta disso. Então surgirá diante de nós nossa tarefa, a de 

instaurar o real estado de exceção: e graças a isso, nossa posição na 
luta contra o fascismo tornar-se-á melhor. A chance deste consiste, 

não por último, em que seus adversários o afrontem em nome do 
progresso como se este fosse uma norma história. – O espanto em 

constatar que os acontecimentos que vivemos “ainda” sejam possíveis 
no século XX não é nenhum espanto filosófico. Ele não está no 

início de um conhecimento, a menos que seja o de mostrar que a 
representação da história donde provém aquele espanto é 

insustentável. 
Walter Benjamin. Sobre o Conceito de História, Tese 

VIII. 
 
 
Para finalizar a tríade do conjunto marxista, a questão 

tratada nesta seção diz respeito ao Estado. Seguindo as 
orientações feitas anteriormente por todo o capítulo, é possível 
partir de antemão com o pressuposto de que o Estado é uma 
instância reguladora que pretende cumprir com a sua função de 
assistência à forma-valor e a forma-mercadoria. À medida que as 
relações de trocas vão se intensificando, é preciso novas formas 
de organização e de controle; sendo assim, o Estado na 
configuração como nós o conhecemos só aparece na história com 
o desenvolvimento da sociedade produtora das mercadorias, ou 
seja, “O Estado moderno, no sentido burguês da palavra, surge 
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no momento em que a organização do poder de grupo ou de 
classe abrange relações mercantis suficientemente extensas.”75 

Essa historicidade acompanhando o modo de produção 
capitalista é seu primeiro dado constitutivo. Observa Alysson 
Mascaro: 

 
O Estado, tal qual se apresenta na atualidade, não foi uma 
forma de organização política vista em sociedades 
anteriores da história. Sua manifestação é especificamente 
moderna, capitalista. Em modos de produção anteriores 
ao capitalismo, não há uma separação estrutural entre 
aqueles que dominam economicamente e aqueles que 
dominam politicamente: de modo geral, são as mesmas 
classes, grupos e indivíduos – os senhores de escravos ou 
os senhores feudais – que controlam tanto os setores 
econômicos quanto os políticos de suas sociedades.76 

 
Essa posição é defendida também por uma tradição de 

pensadores marxistas que, durante a década de 70, estavam 
preocupados em conjugar certas formações sócias e estabelecer 
critérios de semelhante conhecida como teoria da derivação do 
Estado (Staatsableitungsdebatte)77. Além de relacionar o Estado como 

                                            
75 PACHUKANIS, E. B. Teoria geral do direito e marxismo. trad. Silvio 
Donizete Chagas. São Paulo: Editora Acadêmica, 1988, p. 92. 

76 MASCARO, Alysson Leandro. Estado e forma política. São Paulo, SP: 
Boitempo, 2013, p. 17. 

77 Destaco o trecho: “A teoria da derivação, portanto, procurava mostrar o 
Estado como algo próprio de um momento histórico, um ente dotado de 
características específicas a partir da modernidade, o que significava mostra-lo 
como decorrente das particularidades do processo de acumulação que constitui 
o modo de produção capitalista.” CALDAS, Camilo Onoda. A teoria da 
derivação do Estado e do direito. 1. ed. São Paulo: Outras Expressões, 
2015, p. 84. Destaco ainda trecho da mesma página: “O caminho adotado pela 
teoria da derivação partia da premissa de que era insuficiente relacionar o 
conteúdo da atividade estatal e do Direito com os interesses da classe dominante, 
ou ainda explicar as funções do Estado apenas a partir da luta de classes e 
predomínio de uma delas. Assim, o derivacionismo – rejeitando a concepção 
de Estado como um aparelho genérico de dominação de classe – partia da 
análise da natureza das relações de produção capitalistas, mais precisamente, 
do estudo das categorias econômicas de Marx – utilizadas para explicar o 
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formação tipicamente capitalista, os autores tentaram analisar a 
estrita relação com que os Estados teriam com as formas-jurídicas 
nesse modo de produção (são basicamente duas: uma diz respeito 
à impossibilidade de o Estado legislar soberanamente sem o 
auxílio das prescrições jurídicas diante da alta exigência dos 
organismos internacionais; outra diz respeito à ineficácia do 
ordenamento jurídico se manter sem um órgão centralizado que 
aplicaria suas demandas, fazendo que o direito só existisse no 
papel e não contivesse os elementos de coerção e de eficácia78). 
Segundo essa vertente, a teoria do Estado e do direito se daria 
seguindo duas fórmulas, dois pontos de vista: um estrutural e 
outro institucional: 

 
o Estado, do ponto de vista estrutural, não pode ser 
separado das relações econômicas – as capitalistas – que 
estão ligadas à sua origem e perpetuação (noutras palavras, 
o Estado aparece como um elemento estruturante das 
interações sociais existentes); (ii) O Estado, como 
instituição, desempenha funções que não correspondem 
necessariamente à lógica do capitalismo ou ao interesse da 
classe burguesa, podendo até entrar em conflito com ela.79 

 
Qualquer organização social que não considere o Estado 

e o Direito como um bloco de atividade vinculado a essas duas 
instâncias está fadado ao fracasso. Porém, essas questões, a nosso 
ver, não vão direto ao assunto. Os desdobramentos regimentais 

                                                                                             
capitalismo – derivando destas o Estado, e explicando sua forma política 
particular, ou seja, existente apenas nesse modo de produção”. 

78 Destaco o trecho: “Crise semelhante se apresenta com relação ao próprio 
Direito, que se manifesta de duas maneiras: primeiro, no discurso acerca da 
impossibilidade de o Estado legislar soberanamente diante das pressões e 
normas dos organismos internacionais; segundo, na crítica da ineficácia do 
direito positivo, especialmente da legislação de caráter social, que se torna ‘letra 
morta’ ao não existir concretamente, mas apenas formalmente.” CALDAS, 
Camilo Onoda. A teoria da derivação do Estado e do direito. 1. ed. São 
Paulo: Outras Expressões, 2015, p. 24. 

79 CALDAS, Camilo Onoda. A teoria da derivação do Estado e do direito. 
1. ed. São Paulo: Outras Expressões, 2015, p. 193. 
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de como os Estados deveriam se comportar, praticamente, não 
tem eficácia alguma, é preciso ir a fundo – é preciso ver do ponto 
de vista da circulação das mercadorias. 

Pachukanis, em certo momento de sua obra, tentou 
propor uma teoria que conseguisse superar os dualismos 
enfadonhos do direito. O jurista russo percebeu que a distinção 
entre direito público e direito privado era ou uma impossibilidade 
lógica, ou uma lógica que atrasava a real concepção da forma-
jurídica: 

 
A divisão do direito em direito público e direito privado já 
apresenta aqui, dificuldades específicas uma vez que o 
limite entre o interesse egoístico do homem, como 
membro da sociedade civil, e o interesse geral abstrato da 
totalidade política não pode ser traçado a não ser 
abstratamente. Na verdade, estes momentos 
interpenetram-se reciprocamente. Por isso a 
impossibilidade de indicar as instituições jurídicas 
concretas, nas quais este famoso interesse privado esteja 
totalmente encarnado e sob uma forma pura.80 

 
Essa falsa cisão (entre direito público e direito privado), 

como bem notou Flávio Roberto Batista, serve para um 
propósito: atrasar a crítica e desmantelar, conforme as 
necessidades da reprodução social do capital, aquelas seguranças 
postas por essa mesma ordem jurídica. Essa é uma definição mais 
crítica que o tradicional modo de ver o Estado como instituição 
reguladora do bem comum. 

 
O fato é significativo e pode ser expresso de maneira mais 
sucinta: o Estado e o direito público absolutamente não 
interferem na generalização e no predomínio da forma 
jurídica no modo de produção capitalista. A consequência 
de tal fato determina a tônica da crítica dos direitos sociais 
e justifica estas considerações que a precedem: atuando os 
direitos sociais de forma transversal à divisão do direito 

                                            
80 PACHUKANIS, E. B. Teoria geral do direito e marxismo. trad. Silvio 
Donizete Chagas. São Paulo: Editora Acadêmica, 1988, p. 62. 
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em público e privado, esta não apresentará qualquer 
interferência na crítica dos direitos sociais por meio de sua 
forma, já que a forma jurídica é comum ao direito público 
e ao direito privado e, portanto, também aos direitos 
sociais.81 

 
É evidente que o Estado em sua forma é determinado 

pelas relações capitalistas (e parece ser um ponto pacífico no 
campo marxista), mas seus graus de desenvolvimento podem 
depender da situação estrutural em que determinado território se 
encontra. Normalmente em momentos de crise é preciso apertar 
os cintos, em momentos mais positivos o Estado concede alguns 
benefícios (mas nada que comprometa suas causas radicalmente). 
Isto é, como organização, o Estado é imutável, no entanto, como 
instituição, é possível que algumas mudanças sejam feitas 

Em sua teoria política, Jacques Rancière dá um nome 
para o que se entende por Estado do ponto de vista da 
instituição: 

 
Chamamos geralmente pelo nome de política o conjunto 
dos processos pelos quais se operam a agregação e o 
consentimento das coletividades, a organização dos 
poderes, a distribuição dos lugares e funções e os sistemas 
de legitimação dessa distribuição. Proponho dar outro 

                                            
81 BATISTA, Flávio Roberto. Crítica da tecnologia dos direitos sociais. São 
Paulo: Outras Expressões; Dobra Editorial, 2013, p. 229. Destaco ainda uma 
consideração feita por Vinícius Casalino acerca da gênese do Estado vinculado 
as exigências do capital: “Além do mais, o desenvolvimento e a ampliação das 
relações de produção sob a forma capitalista apenas são possíveis se amparadas 
por uma organização política específica que, além de condição de reprodução 
dessas relações, tem suas características moldadas por elas. Esse novo modo de 
organização política da sociedade civil assume a forma de que se convencionou 
denominar ‘Estado’ e apenas pode ser compreendido dentro da dialética de 
produção e reprodução do sistema capitalista, sendo condição e resultado do 
mesmo. Percebe-se, portanto, que há uma alteração qualitativa também na 
forma de organização política da sociedade.” CASALINO, Vinícius. O direito 
e a mercadoria: para uma crítica marxista da teoria de Pachukanis. São 
Paulo: Dobra Editorial, 2011, p. 45. 
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nome a essa distribuição e ao sistema dessas legitimações. 
Proponho chamá-la de polícia.82 

 
A polícia é o terreno fértil em que a “filosofia política” e 

a “ciência política” brotam. É o lugar dos debates parlamentares 
inflamáveis, é o emprego do filósofo político (aquele que pensa 
encontrar algo investigando o poder em si) e do cientista político 
(aquele que pensar criar algo utilizando-se de estratégias e jogos 
politiqueiros para que seus amigos possam conquistar uma 
cadeira na tribuna). Em suma, a polícia quer saber de legitimar-se e 
de organizar-se (apenas em particularismos). Nossa proposta não 
simpatiza com a polícia. 

É importante destacar as contribuições de Agamben. 
Antes, é preciso perguntar: mas será que o Estado estatal como 
instituição e como organização consegue cumprir com os 
objetivos que ele se propõe? Parece que não, parece que nosso 
tempo contemporâneo, estamos lidando com um caso de situação-
limite.  

 
O paradigma da “situação extrema” ou da “situação-
limite” foi frequentemente invocado no nosso tempo 
tanto pelos filósofos quanto pelos teólogos. Desempenha 
função semelhante àquela que, segundo alguns juristas, 
corresponde ao estado de exceção. Assim como o estado 
de exceção permite fundar e definir a validez do 
ordenamento jurídico normal, também é possível, à luz da 

                                            
82 RANCIÈRE, Jacques. O desentendimento – política e filosofia. trad. de 
Ângela Leite Lopes. São Paulo: Ed. 34, 1996, (Coleção TRANS), p. 41. 
Destaco ainda: “Há política quando existe uma parcela dos sem-parcela, uma 
parte ou um partido dos pobres. Não há política simplesmente porque os 
pobres se opõem aos ricos. Melhor dizendo, é a política – ou seja, a 
interrupção dos simples efeitos da dominação dos ricos – que faz os pobres 
existirem enquanto entidade. (...) A política existe quando a ordem natural da 
dominação é interrompida pela instituição de uma parcela dos sem-parcela. 
Essa instituição é o todo da política enquanto forma específica de vínculo.” 
RANCIÈRE, Jacques. O desentendimento – política e filosofia. trad. de 
Ângela Leite Lopes. São Paulo: Ed. 34, 1996, (Coleção TRANS), p. 26. 
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situação extrema – que no fundo é uma espécie de 
exceção – julgar e decidir sobre a situação normal.83 

 
É o paradigma do estado de exceção permanente 

vigente que causa a maior preocupação. Nesse “estado”, o uso da 
lei é com base em sua exceção, é a carta branca que a violência de 
Estado seja gratuita e iminente. 

 
O estado de exceção, hoje, atingiu exatamente seu 
máximo desdobramento planetário. O aspecto normativo 
do direito pode ser, assim, impunemente eliminado e 
contestado por uma violência governamental que, ao 
ignorar no âmbito externo o direito internacional e 
produzir no âmbito interno um estado de exceção 
permanente, pretende, no entanto, ainda aplicar o 
direito.84 

 

                                            
83 AGAMBEN, Giorgio. O que resta de Auschwitz: o arquivo e a 
testemunha (Homo Sacer III). tradução Selvino J. Assmann. São Paulo: 
Boitempo, 2008, (Estado de sítio), p. 56. Destaco ainda o trecho na página 
seguinte: “Auschwitz é exatamente o lugar em que o estado de exceção 
coincide, de maneira perfeita, com a regra, e a situação extrema converte-se no 
próprio paradigma do cotidiano. Mas é precisamente esta paradoxal tendência 
que se transforma no seu contrário, tornando interessante a situação-limite. 
Enquanto o estado de exceção e a situação normal, conforme acontece em 
geral, são mantidos separados no espaço e no tempo, nesse caso, mesmo 
fundando-se reciprocamente em segredo, continuam opacos. Mas quando 
passam a mostrar abertamente a convivência entre si, conforme ocorre hoje de 
maneira cada vez mais frequente, iluminam-se uma à outra, por assim dizer, a 
partir do interior”. AGAMBEN, Giorgio. O que resta de Auschwitz: o 
arquivo e a testemunha (Homo Sacer III). tradução Selvino J. Assmann. 
São Paulo: Boitempo, 2008, (Estado de sítio), p. 57. 

84 AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção. tradução de Iraci D. Poleti. 2. 
ed. São Paulo: Boitempo, 2004, (Estado de sítio), p. 131. Destaco ainda: 
“Estar-fora e, ao mesmo tempo, pertencer: tal é a estrutura topológica do estado de 
exceção, e apenas porque o soberano que decide sobre a exceção é, na 
realidade, logicamente definido por ela em seu ser, é que ele pode também ser 
definido pelo oximoro êxstase-pertencimento.” AGAMBEN, Giorgio. Estado de 
exceção. tradução de Iraci D. Poleti. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2004, 
(Estado de sítio), p. 57. 
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O colapso das instituições, e, por conseguinte, o colapso 
do valor foi anunciado pela tradição marxista da Nova Crítica do 
Valor (representada neste trabalho pelos nomes de Anselm Jappe 
e Roberto Kurz). A tese de que a fortificação do Estado seria a 
única saída, o último suspiro para o capital, que agora se 
apresenta como uma alternativa que se esgotou, criou um buraco 
na reprodução do modo de produção. Jappe comenta a função 
do Estado para, em seguida denunciar seu modo de 
funcionamento: 

 
A sociedade capitalista moderna, baseada a mercadoria e 
na concorrência universal, precisa de uma instância que se 
encarregue das estruturas públicas sem as quais não 
poderia existir. Essa instância é o Estado, e a “política” no 
sentido moderno (e restrito) é a luta feita em torno de seu 
controle. Mas essa esfera da política não é exterior e 
alternativa à esfera da economia mercantil. Ao contrário, 
ela depende estruturalmente desta. Na arena política, há 
muitas disputas pela distribuição dos frutos do sistema 
mercantil – o movimento operário desempenhou 
essencialmente esse papel – mas não em torno da sua 
existência. A prova visível: nada é possível em política que 
não seja primeiramente “financiado” pela produção 
mercantil, e quanto esta última vai a pique, a política se 
transforma em choque entre bandos armados. Essa forma 
de “política” é um mecanismo de regulação secundário no 
interior do sistema fetichista e não consciente da 
mercadoria. Ela não representa uma instância “neutra”, 
nem uma conquista que os movimentos de oposição 
teriam arrancado da burguesia capitalista. Com efeito, a 
burguesia não é necessariamente hostil ao Estado ou à 
esfera política – depende da fase histórica.85 

                                            
85 JAPPE, Anselm. Crédito à morte – A decomposição do capitalismo e 
suas críticas. São Paulo: Hedra, 2013, p, 90. Destaco ainda: “É verdade que as 
crises, tanto as passadas quanto as atuais, serviram e servem amiúde à 
legitimação do Estado, sobretudo depois que este não apresenta mais projeto 
‘positivo’ e se limita a administrar as urgências, colocando ele próprio em 
destaque tudo aquilo que não funciona bem (menos a propaganda do passado, 
voltada ao ‘todo mundo é feliz graças à sabedoria do governo’).” 
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Além do debate acerca da função do Estado como 

instituição (ou como pessoa jurídica), vale ressaltar o efeito que 
esse corpo causa nos segmentos de classe. Melhor dizendo, o 
Estado promove o ajuste entre o conflito de classes, é ele que faz 
o cômputo. Slavoj Žižek contribui para a discussão com sua 
posição inovadora: não há luta de classes. 

 
Aqueles críticos do marxismo que pontuam que nunca há 
apenas duas classes opostas na vida social perdem o foco: 
como vimos, é precisamente porque nunca há apenas duas 
classes opostas que há a luta de classes. Sempre há 
terceiros elementos (o Judeu, a ralé...) que movem a luta, e 
esses terceiros elementos não são apenas uma 
“complicação” da luta de classe, eles são a luta de classes. Em 
resumo, a luta de classes é precisamente a luta por 
hegemonia, por exemplo, para a apropriação desses 
terceiros elementos. Nesse sentido preciso, a luta de 
classes deveria ser “absolutizada”: o que a faz absoluta é 
que nunca há conflito direto das duas classes, mas o 
próprio excesso que desloca o puro confronto. O que é 
absoluta é a coincidência da genuína diferença antagônica 
com o excesso que ofusca a diferença – isto é, se a 
genuína diferença existe como um elemento particular à 
parte dos termos diferenciados.86 (tradução nossa). 

 

                                            
86 ŽIŽEK, Slavoj. Absolute recoil: towards a new foundation of dialectical 
materialism. New York; London: Verso, 2014, p. 378. No original: “Those 
critics of Marxism who point that there are never just two classes opposed in 
social life miss the point: as we have seen, it is precisely because there are 
never just two opposed classes that there in class struggle. There are always 
third elements (the Jew, the rabble…) that displace the struggle, and these 
third elements are not just a ‘complication’ of the class struggle, they are the class 
struggle. In short, class struggle is precisely the struggle for hegemony, i. e., for 
the appropriation of these third elements./ In this precise sense, class struggle 
should be ‘absolutized’: what makes it absolute is that it is never the direct 
conflict of the two classes but the very excess which displaces such pure 
confrontation. What is absolute is this coincidence of the pure antagonistic 
difference with the excess that blurs the difference – it is if the pure difference 
exists as a particular element aside from the differentiated terms”. 
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Não há luta de classes justamente pela atuação do 
Estado. No antagonismo em dois polos, há sempre um resto que 
não se deixa incluir no território do Estado porque esse mesmo 
resto é a luta de classes incorporada. Há sempre um terceiro 
elemento que é colocado debaixo do tapete como se ele nunca 
tivesse existido. Essa é outra função da forma-estado. 

O horizonte de lutas dentro do Estado parece sempre 
desaguar em questões como sua impotência quanto a proteção 
dos direitos ou quanto seu baixo investimento para restaurar os 
padrões do mercado. Anselm Jappe tenta tratar a emancipação 
clamando por um horizonte de novas possibilidades que não os 
de intervenção estatal para o consumo comumente defendido: 

 
Não se trata apenas de emancipar-se da dominação que 
um grupo de seres humanos exerce sobre outros: os 
capitalistas sobre os proletários, os ricos sobre os pobres, 
os homens sobre as mulheres, os brancos sobre os negros, 
os países do Norte sobre os do Sul, os heterossexuais 
sobre os “desviantes”... Por mais que essas exigências 
sejam justificadas no caso concreto, em geral desembocam 
na continuidade do desastre com um pessoal de gestão 
mais mesclado e com uma distribuição das vantagens e 
desvantagens que nem chega a ser mais igualitária, apenas 
muda o tipo de injustiça. Esse tipo de procedimento, na 
melhor das hipóteses, desembocará no direito de todos 
comerem no McDonald’s e votarem nas eleições, ou 
senão no direito de ser torturado por um policial da 
mesma cor de pele, mesmo sexo e falante da mesma 
língua de sua vítima. Não há como escapar dos 
constrangimentos estruturais do sistema democratizando 
o acesso a suas funções.87 

 
Para concluir com as contribuições a essa seção, 

finalizaremos as críticas com uma questão levantada por Joelton 
Nascimento sobre uma possível trava prática para que tal situação 
mude. Parece haver um impedimento prático e, acima de tudo, 

                                            
87 JAPPE, Anselm. Crédito à morte – A decomposição do capitalismo e 
suas críticas. São Paulo: Hedra, 2013, p.30. 
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teórico que apresente novas ideias. Em um mundo cada mais 
espetacularizado e cada vez menos expectático, é hora de se 
perguntar: 

 
Havendo, de fato, um limite interno absoluto para as 
formações sociais produtoras de mercadorias, uma crise 
institucional jurídico-estatal profunda lhe seguirá 
necessariamente. Estaria, portanto, Robert Kurz correto 
ao afirmar, pouco tempo antes de sua morte inesperada: 
“não há Leviatão que vos salve”?88 

 
Como única alternativa possível rumo à reconstrução da 

crítica se encontra Badiou e sua insistente fórmula de que “é 
preciso encarnar e defender uma Ideia”, concordamos com o 
filósofo francês quando o tema diz respeito ao arriscar: 

 
Contrariamente ao que é frequentemente sustentado, não 
convém acreditar que é o risco, muito grande 
efetivamente, que impede muitos de resistir. É pelo 
contrário o não-pensamento da situação que impede o 
risco, isto é, o exame dos possíveis. Não resistir, é não 
pensar. Não pensar, é não arriscar a arriscar.89 

                                            
88 NASCIMENTO, Joelton. Crítica do valor e crítica do direito. 1. ed. São 
Paulo: PerSe, 2014, p. 244, 

89 BADIOU, Alain. Compêndio de metapolítica. trad. Filipe Duarte. Lisboa: 
Instituto Piaget, 1999, (Pensamento e filosofia 56 – Meditações filosóficas vol. 
III), p. 18. Destaco ainda: “Uma sociedade que tem medo de tais momentos, 
que não é capaz de compreendê-los, é uma sociedade que procura reduzir a 
política a um mero acordo referente às leis que temos e aos meios que 
dispomos para muda-las (como se a forma atual da estrutura política fosse a 
melhor possível – se se leva em conta o que é o sistema político brasileiro, 
pode-se claramente compreender o caráter absurdo da coloração).” 
SAFATLE, Vladimir. A esquerda que não teme dizer seu nome. São Paulo: 
Três Estrelas, 2014, p. 48. 



[...] TESES PARA TRABALHOS FUTUROS 

– LEVANTAMENTO CONCLUSIVO PARA 

UM NOVO COMEÇO. 

 
Os amantes sabem, porém, mesmo em meio ao mais violento delírio, 
que o amor está ali, como um anjo da guarda dos corpos, ao 
despertar, de manhã, quando desce a paz sobre a prova de que os 
corpos ouviram a declaração de amor. Eis por que o amor não pode 
ser – e acredito que não seja para ninguém, e não ser para os 
ideólogos interessados em sua perda – uma simples roupagem do 
desejo sexual, uma artimanha complicada e quimérica para que se 
cumpra a reprodução da espécie.1 

 
 
Os exercícios chegaram-se ao fim. Cabe a este momento 

apenas passá-los a limpo. 
A principal preocupação (pode-se dizer seu objetivo 

fundamental) deste trabalho foi apresentar possíveis relações 
entre três campos que não se costumam se cruzar, vale dizer, o 
campo dos estudos sobre Hegel, do hegelianismo e suas tradições 
e pensamentos correspondentes; o campo da Filosofia do Direito 
em seus horizontes e condições, terreno propriamente do direito 
contando com as suas escolas e articulações teóricas 
diferenciadas; e o campo do marxismo (tanto do ponto de vista 
marxiano quanto marxista), as suas preocupações, zonas de 
convergência e de denunciações. 

Longe de apresentar as respostas definitivas para os 
problemas postos pelo trabalho, conseguiremos aqui somente 
concluir duas coisas: a) que o estudo feito não passou de um 
encadeamento lógico de ideias mostrando-se assim como uma 
problemática transitória; b) ao longo do texto foram defendidas 
algumas teses que serão elencadas a seguir. 

                                            
1 BADIOU, Alain; TROUNG, Nicolas. Elogio ao amor. Tradução Dorothée 
de Bruchard. São Paulo: Martins Fontes – selo Martins, 2013, p. 28. 
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A transitoriedade se mostra mais evidente a cada 
momento. A sugestão do título desta conclusão também. Com a 
finalidade de não se alongar mais, serão elencadas algumas teses 
com breves comentários que servirão de base em estudos 
posteriores ou até em uma ampla revisão: 

 
1. É preciso pensar em nós 

 
Como foi sugerido por Slavoj Žižek, a figura do nó 

borromeano se oferece como um modelo útil para o pensamento 
na medida em que articula, ao mesmo tempo, três possibilidades 
quaisquer. O ponto mais importante do nó talvez seja a incrível 
capacidade de criação de consistência. 

 
2. É preciso atualizar Hegel e livrá-lo dos desentendimentos 

 
Durante muito tempo, Hegel foi um dos filósofos mais 

controversos de toda a filosofia, seu pensamento foi terreno dos 
mais altos graus de desentendimentos (de qualquer natureza). 
Como desafio para o tempo que virá está a atualização de seu 
pensamento, sua aproximação com a teoria crítica e sua real 
intenção teórica. É com essas três preocupações que pode-se 
chegar ao desafio de consensualmente poder discutir Hegel. 

 
3. Deve-se apreender o Conceito de Filosofia do Espírito Objetivo 
Materialista 

 
Filosofia, Espírito Objetivo e Materialista são três 

elementos de uma Ideia e sua efetivação que podem substituir, ao 
menos filosoficamente, o vocábulo direito usado como uma noção 
de substância ética social. Não se quer eliminar a palavra direito e 
substitui-la mecanicamente, o que se quer é começar a partir de 
um ponto de vista diferente e, ao longo do tempo e das 
construções teóricas, apresentar, ao menos provisoriamente, uma 
Filosofia do Espírito Objetivo Materialista. 
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4. Para um sistema de filosofia do direito, investigar suas condições e seus 
campos de atuação é fundamental. 

 
Quando tentamos fazer um recorte das mais variadas 

possibilidades jurídicas, utilizamo-nos de dois modelos: um é de 
Mascaro conhecido por horizontes da filosofia do direito; e outro é de 
Badiou conhecido por condições para o desejo da filosofia. O que se 
pode dizer do cruzamento desses modelos? Um recorte dos 
horizontes da filosofia do direito (levando em consideração 
requisitos apenas internos) em quatro campos relativamente 
independentes, são eles: o positivismo, a hermenêutica, o 
marxismo e a teoria psicanalítica. O grande ponto importante é 
conseguir estabelecer categorias que liguem cada campo ao outro 
tornando o sistema compossível entre todos. 

 
*** 

 
Enfim, acabamos por aqui. Apesar de muitas questões 

terem ficado sem resposta ou interrompidas, é preciso defender 
que o trabalho de pesquisa tem por fundamento a disciplina e a 
prática investidas neles. No primeiro capítulo, a pesquisa sobre as 
diferentes formas de interpretar o pensamento de Hegel foi um 
primeiro teste que se seguiu nas seguintes seções até o seu 
término. No segundo capítulo, a tentativa de misturar os 
horizontes com as condições ousou enfrentar autores e formas de 
pensar que, em grande medida, não aceitariam tal articulação. No 
entanto o fizemos. E no terceiro capítulo, a quantidade de 
material para se construir um conjunto marxista nos impediu de 
formular as questões mais detalhadamente e com mais paciência 
(julgamos ser um capítulo apressado). Apesar de tudo isso, 
concluímos com a noção de que ainda a crítica é possível. Assim 
como deve-se aproveitar cada momento da vida como se ele 
fosse único e não passasse nunca mais, aproveitamos cada página 
desta breve apresentação como se fosse a última a ser escrita. 
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POSFÁCIO 

Caio Henrique Lopes Ramiro1 
 

Os filósofos se limitaram a interpretar o mundo 
diferentemente, cabe transformá-lo. 

Marx, Karl. Teses contra Feuerbach. 
 
A leitura de Para uma Filosofia do Espírito Objetivo 

Materialista: do Direito Crítico à Crítica do Direito, apresenta-se de 
fundamental importância, muito especialmente pela coragem de 
seu autor José Mauro Garboza Junior, jovem e muito talentoso 
pesquisador. É preciso falar de coragem neste momento, tendo 
em vista os tempos sombrios na qual estamos inseridos e, talvez, 
há mais tempo ainda, a academia jurídica. Nesse sentido, a 
coragem de José Mauro se coloca nas pistas da poesia de 
Maiakóvski, pois o poeta russo reconhece que o tempo é escasso, 
por isso “mãos à obra”, uma vez que para cantar a vida é preciso 
transformá-la, dessa forma, com diagnóstico das trevas em que se 
encontram a ciência jurídica e, pontualmente, a filosofia do 
direito, bem como sua capacidade de crítica, então, “é preciso 
arrancar alegria ao futuro”. Na presente obra, José Mauro 
Garboza Junior oferece importantes contribuições para o debate 
jusfilosófico nacional, muito especialmente pela audaciosa 
abordagem, levando-se em conta o diálogo intenso entre vários 
autores afeitos às questões políticas e jurídicas, iniciando-se por 
uma necessária volta a Hegel, e como diz o autor em sua 
introdução, observada desde o “ponto de vista da crítica marxista 
do direito, que contribui para criação ou revisão das antigas 
categorias hegelianas tomadas em sua totalidade para afirmá-las 
com mais vigor”. Assim, é de coragem que se trata quando se 

                                            
1 Mestre em Teoria do Direito e do Estado pelo Centro Universitário 
Eurípides de Marília (Univem), Especialista em Filosofia Política e Jurídica pela 
Universidade Estadual de Londrina (UEL/PR), e graduado em Direito pela 
Faculdade de Direito do Univem. É integrante da Rede Internacional de 
Estudos Schmittianos (RIES), autor do livro Estado democrático de direito e estado 
de exceção: fronteiras da racionalidade jurídica (Editora Mackenzie, 2017) 
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retoma referenciais negligenciados pelo pensamento jurídico 
contemporâneo. 

De saída, José Mauro inicia a caminha de olho nos 
horizontes da filosofia do direito e seus personagens, e muito 
acertadamente estabelece um diálogo com o positivismo jurídico 
e Hans Kelsen. É importante compreender que não se pode 
reduzir Kelsen a um “carrasco voluntário” de Hitler, o que não 
significa um desacoplamento integral do positivismo com a esfera 
do poder. Parece que um dos pontos fulcrais para uma teoria 
crítica do direito deve ter por objetivo dissipar as brumas em que 
se abriga o positivismo. Por conseguinte, podemos recolocar a 
questão, já posta por Pachukanis, do caráter ideológico do direito 
e o papel que o normativismo kelseniano desempenhou dentro 
dessa perspectiva. A fim de anteciparmos algumas objeções 
bastante óbvias do seleiro argumentativo do positivismo - 
invariavelmente com a postulação de seus pressupostos teóricos 
como os únicos admissíveis como ciência, apesar dos problemas 
para a definição dessa expressão -, Pachukanis afirma que “não 
pode contestar-se o facto de o direito ser para os homens uma 
experiência psicológica vivida, particularmente sob a forma de 
regras, de princípios e de normas gerais” 2. O problema não é 
admitir ou contestar o caráter normativo do direito, mas, antes, o 
de investigar a hipótese de as categorias jurídicas não terem 
significado para além da ideologia da sociedade industrial. 

É bastante interessante a proposta de aproximação feita 
por Pachukanis da economia política de Marx. Diz o jurista 
soviético que as categorias mercadoria, valor e valor de troca são 
formações ideológicas, representações - em termos marxianos -, 
fetichizadas pelas quais a sociedade, baseado no sistema 
produtivo que privilegia a troca mercantil, concebe as relações de 
trabalho dos diferentes agentes produtores. A característica 
ideológica dessas formas “prova-se pelo fato de que basta passar 
a outras estruturas econômicas para que estas categorias (...) 
percam todo o seu significado”3. 

                                            
2 PACHUKANIS, Evgeny. Teoria Geral do Direito e Marxismo. Coimbra: 
Perspectiva Jurídica. 1972, p. 59. 

3 Idem, p. 60. 
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Para Pachukanis a natureza ideológica de um conceito 
não lhe retira a materialidade e a realidade das relações que ele 
exprime. Nessa linha, pode-se compreender a proposta de Kelsen 
de uma pretensa objetividade normativa como uma imagem 
“puramente ideal do Estado, que (CHLR) lance pela borda fora 
não só os elementos objetivos e materiais da realidade, mas 
também o psiquismo humano real”4. O que recusa uma 
abordagem marxista e, portanto, materialista, é que se opere 
apenas e tão somente com o método do racionalismo subjetivista, 
ou seja, com a ação de certa racionalidade monológica. 
Aproximando a análise da economia política de Marx, é possível 
verificar que o direito está fortemente vinculado a um modo de 
organização histórico da subjetividade humana que pavimenta o 
caminho para a circulação das mercadorias em geral e, portanto, 
pela compreensão do próprio indivíduo como mercadoria. Se o 
Capital é, em termos marxianos, uma relação social, essa relação é 
objetiva e, ao analisarmos as noções mais fundamentais do 
direito, verificaremos que esse último “representa a forma 
envolvida de brumas místicas, de uma relação social específica”5. 
Para Pachukanis6 uma das premissas elementares da regulação 
jurídica é o antagonismo de interesses privados e essa é a condição 
lógica da forma jurídica e causa real da superestrutura da juridicidade. 
Nas palavras de Pachukanis “a conduta dos homens pode ser 
determinada pelas regras mais complexas, mas o momento 
jurídico desta regulamentação inicia-se onde começam as 
diferenças e as oposições de interesse”7. 

Um dos pontos fundamentais é notar que há uma 
reificação mercantil das relações sociais, operada pela forma sujeito, 
que tem sua origem imediata na forma mercadoria. Portanto, a 
sociedade capitalista é uma sociedade de produtores de 
mercadorias e as relações sociais dos homens no processo de 
produção tomam a forma coisificada dos produtos do trabalho, 

                                            
4 Ibidem, p. 62. 

5 Ibidem, p. 66 

6 Ibidem, p. 70. 

7 Ibidem, p. 70 
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mensurados quantitativamente e se apresentando uns em relação 
aos outros como valores, em especial como valor de troca8. 

Essa proposta teórica se insere nos domínios mais 
importantes da reflexão jurídica e também pretende meditar 
acerca das tarefas de uma teoria e filosofia do direito; por 
conseguinte, não pode causar espanto o fato de Pachukanis eleger 
Hans Kelsen como um de seus interlocutores. A teoria geral do 
direito, no entender de Pachukanis9, investiga os conceitos 
jurídicos mais abstratos “como, por exemplo, as definições de 
norma jurídica, de relação jurídica, de sujeito jurídico, etc”. O 
jurista soviético aborda a questão da juridicidade lançando mão 
do método de Marx, significa dizer que Pachukanis não busca 
investigar o conteúdo do direito apenas em sua perspectiva 
material ou histórica, mas, sim, pela sua forma. 

Conforme Pachukanis10: 
 

O conceito de direito é considerado aqui exclusivamente 
sob o ponto de vista de seu conteúdo; a questão da forma 
jurídica como tal, de modo algum é posta. Contudo, não 
há dúvida de que a teoria marxista não deve examinar 

                                            
8  Conforme Giannoti “a equação da mercadoria abole qualquer referência a 
outrem. [...] Um valor de uso exprime seu valor por meio duma dada 
quantidade de outro valor de uso, tomado como encarnação do igual 
subjacente aos dois pólos da equação. [...] Quando resulta de um trabalho 
isolado, o produto corta suas amarras imediatas com o outro. Deixa de ter 
sentido qualquer comparação entre os trabalhos particulares enquanto tais. O 
vendedor oferece sua mercadoria como produto, trabalho inscrito numa coisa, 
a qual se identifica por meio de sua outra. Isto afeta o próprio trabalho, que 
passa igualmente a identificar-se por seu outro. O trabalho de produzir o linho, 
colocado na equação de troca identifica-se por meio do trabalho de produzir o 
casaco, os livros, a máquina de escrever e assim por diante. Como tais objetos 
comparecem identificando-se entre si, o trabalho de tecer encontra assim sua 
identidade por meio de qualquer um desses trabalhos, por conseguinte como 
trabalho abstrato de produzir indiferentemente esta ou aquela coisa que 
compareça na seqüência dos valores de troca”. GIANNOTTI, José Arthur. 
Trabalho e reflexão: ensaios para uma dialética da sociabilidade. São Paulo: 
editora brasiliense. 1984. 

9 Ibidem, p. 25. 

10 Ibidem, p.34. 
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somente o conteúdo material da regulamentação jurídica 
nas diferentes épocas históricas, mas dar também uma 
explicação materialista da regulamentação jurídica como 
forma histórica determinada. 

 
Nesse horizonte de perspectiva, Pachukanis rejeita o 

ponto de vista que pretende apenas uma descrição da validade 
formal do ordenamento jurídico ou a dogmática definição que 
compreende a Teoria do Direito como uma estrutura qualificadora 
de certos atos ou fatos que constituirão as condições formais de 
análise desses certos atos ou fatos11 e, consequentemente, de que 
a forma-direito é um conjunto de normas coercitivas que têm por 
escopo a boa regulamentação do convívio social que se apresenta, 
de tal modo, como a organização jurídica da força social; o que 
pode significar uma forma vazia de regulamentação autoritária 
externa que se refere as mais diversas épocas históricas e a todos 
os estágios de desenvolvimento da sociedade humana12. A tarefa 
do exame da forma jurídica deve ser posta em primeiro plano, 
uma vez que o esforço da teoria marxista se dá na análise das 
formas sociais e em reconduzir as relações humanas ao próprio 
homem, então, “para a filosofia burguesa do direito, que 
considera a relação jurídica como uma forma, natural e eterna, de 
qualquer relação humana, tal questão não chega sequer a pôr-
se”13. 

O ponto fundamental para Pachukanis é considerar que 
por mais que a teoria geral do direito se defronte com abstrações 
conceituas como norma, relação jurídica e sujeito de direito, há 
possibilidade de abordagem a partir de Marx que propõe um 
método materialista dialético que irá se opor a pretensão de uma 
reflexão sobre tais problemas utilizando-se das metodologias das 
ciências naturais, o que não compreendeu Kelsen logo na 
introdução de seu livro Socialismo e Estado, haja vista que o jurista 
de Viena afirma que o método de Marx se aproxima das ciências 

                                            
11 Bobbio, Norberto. Teoria geral do direito. Trad. Denise Agostineti. São 
Paulo: Martins Fontes. 2008. 

12 Ibidem, p.37. 

13 Ibidem, p.74. 
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duras.  E, ainda, entenda-se o rechaço contemporâneo e a crítica 
infundada de uma abordagem como a que estamos apresentando 
- uma vez que os neoconstitucionalisas e “pós-positivistas” pretendem 
consolidar uma filosofia do direito baseada em modelos abstratos 
de análise da lógica discursiva e argumentativa -, o que autorizaria 
o reconhecimento das forças sociais operantes por detrás das 
abstrações. Tal força social é determinada por uma relação 
específica, a saber: a relação de troca de mercadorias14. 

Assim, o afastamento contemporâneo de uma sugestão 
de investigação dessa natureza do âmbito da teoria e filosofia do 
direito marca a postura de um pensamento jurídico aristocrático, 
pouco preocupado com os problemas históricos, contingenciais e 
as várias espécies de violência do cotidiano, o que pode ser 
característico do arcabouço teórico do atual sistema 
individualista-proprietário-capitalista. Por fim, um pensamento da 
linhagem de Marx se coloca na contramão, inclusive, das 
pretensões de retomada de um antigo assunto como o é o da 
relação entre direito e moral, com a aproximação de uma teoria 
da constituição (neoconstitucionalismo) que almeja uma 
reconstrução discursiva das várias ordens normativas, a fim de se 
evitar um legalismo formalista-exegético, garantindo, 
consequentemente, uma abertura às condições sociais de 
produção da normatividade. Para essas propostas 
(neoconstitucionalismo/“pós-positivismo”), importa ingressar em 
discussões sobre os valores no direito e o desmembramento da 
norma jurídica em regras e princípios e, também, considerar a 
construção de teorias argumentativas que anseiam senão a análise 
do discurso no sentido geral ou semiológico, a referência lógica a 
tábuas de valor verdade e de sopesamento das normas no 
momento de sua aplicação, considerando o discurso jurídico 
como um caso especial dos discursos práticos em geral, o que 
garantiria um direito moralizado e mais humano, apresentando-se 
ao final - no tocante ao método -, não muito distante de uma 
postura marcadamente positivista, porquanto não se consideram 
os elementos mais originários da experiência jurídica 

                                            
14 Ibidem, p.40. 
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obscurecidos pela forma jurídica e se dá privilégio à análise das 
decisões dos tribunais constitucionais, o que não é menos 
importante, contudo, apresenta-se como um verdadeiro positivismo 
jurisprudencial. Ora, podemos concordar com Walter Benjamin 
quando afirma que, “a rigor, criticar o positivismo significa 
examinar a ‘empresa’ científica. Não foi por acaso que ele 
(positivismo - CHLR) se evadiu às preocupações da humanidade 
e encontrou tanta facilidade em firmar contrato de trabalho com 
os detentores do poder”15. Portanto, é necessário perceber que o 
cientista e sua pretensa neutralidade em fazer ciência estão 
inseridos no aparelho social, “suas realizações constituem um 
momento de autopreservação e da reprodução contínua do 
existente, independentemente daquilo que imaginam a respeito 
disso”16. A não compreensão dessa inserção social é típica da 
autoconsciência errônea dos “cientistas” burgueses e, durante a 
era liberal, apresentam-se nos mais variados sistemas filosóficos, 
podendo-se, no entender de Horkheimer, “encontrar uma 
expansão bem precisa disso no neokantismo”17.   

Em tal conjuntura, não podemos deixar de reconhecer o 
caráter muitas vezes antidemocrático e intrinsecamente 
autoritário da violência organizada juridicamente conhecida como 
direito, por conseguinte, não podemos abrir mão de autores e 
teorias que possam melhorar nossa percepção de tal realidade, 
substituindo-a por uma abordagem adocicada e sedimentada na 
ideia, por exemplo, de que pensar o direito é apenas e tão 
somente discutir as questões que se colocam no terreno da lógica 
e/ou da argumentação jurídica. Tal pretensão constitui não só 
uma demonstração de certa ingenuidade (alienação), mas, sim, a 
expressão de uma bem fundamentada consciência de classe – a 

                                            
15 BENJAMIN, Walter. Instituto alemão de livre pesquisa. In: Capitalismo 
como religião. Trad. Nélio Schneider. São Paulo: Boitempo. 2013, p. 151-152. 

16 HORKHEIMER, Max. Teoria tradicional e teoria crítica. In: Textos 
escolhidos: Max Horkheimer/Theodor Adorno. Trad. Zeljko Loparic [et.all]. 
São Paulo: Nova Cultural. 1989, p. 36-37. 

17 HORKHEIMER, Max. Teoria tradicional e teoria crítica. In: Textos 
escolhidos: Max Horkheimer/Theodor Adorno. Trad. Zeljko Loparic [et.all]. 
São Paulo: Nova Cultural. 1989, p. 37-38. 
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dos juristas e agentes do direito –, um “discreto charme” da 
aristocracia jurídica de se preocupar apenas com a manutenção 
dos privilégios dessa casta historicamente desconectada do 
mundo real onde as pessoas entram em conflito, matam e 
morrem independentemente das descrições cientificamente 
fundamentadas de Kelsen e das tábuas valorativas e equações 
lógico-argumentativas de Robert Alexy. 
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