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Resumo 

As revoluções burguesas lograram a emersão de reflexões acerca da noção (tanto 

na Academia quanto no senso comum) de características universais supostamente 

inerentes à condição humana, características essas que nortearam as cartas e declarações 

dos chamados direitos humanos. Neste artigo discutiremos em que medida essas 

garantias positivadas são a expressão de uma idéia genérica de ser humano, pautada na 

individualidade moderna contraditória, cujos anseios se limitam (até mesmo nas 

reivindicações dos movimentos populares) à emancipação política na ótica egoística do 

indivíduo da sociedade burguesa (MARX, 2010, p. 52) em detrimento da conquista de 

possibilidades de emancipação para além do capitalismo. 

Palavras chave: DIREITOS HUMANOS; EMANCIPAÇÃO POLÍTICA; 

INDIVIDUALIDADE MODERNA. 

 

Abstract: 

The bourgeois revolutions succeeded the emergence of reflections about the 

notion (at the Academy and in the common sense) of universal characteristics 

supposedly inherent to the human condition and these characteristics have guided the 

letters and statements of the so-called human rights. In this work, we will discuss about 

how these written guarantees are the expression of a general idea of the human being, 

based on the contradictory modern individuality, which the desires are limited (even in 

the claims of popular movements) by political empowerment in the selfish perspective 
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of the individual of bourgeois society (MARX, 2010, p. 52) instead of achieving 

emancipation possibilities beyond capitalism. 

Key words: HUMAN RIGHT; POLITICAL EMANCIPATION; MODERN 

INDIVIDUALITY. 

 

 

1. O PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DA INDIVIDUALIDADE HUMANA 

 

A respeito das obras de Karl Marx e Friedrich Engels muito se postula sobre a 

inexistência ou sobre o menosprezo das considerações acerca da individualidade, isto é, 

em outras palavras acerca da subjetividade humana. O que se difunde no senso comum 

das discussões sócio-políticas e inclusive na produção acadêmica, é a afirmação de que 

Marx e Engels considerariam a esfera da individualidade humana um mero reflexo 

superestrutural determinado integralmente pela infraestrutura econômica, incorrendo no 

que se convencionou chamar de “economicismo”. Por esta via, estaria negada, qualquer 

possibilidade de autenticidade nas existências particulares dos seres humanos. Ao 

contrário, Marx se propôs a estudar a questão da individualidade humana. 

Para Marx a base da atividade econômica é o trabalho e com ele o homem 

transforma a natureza para produzir produtos que atendem as suas necessidades e 

também é com o trabalho que o homem se constrói e constrói todas as bases de 

socialização com o mundo. 

Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a Natureza, um 

processo em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu 

metabolismo com a Natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural 

como uma força natural. Ele põe em movimento as forças naturais 

pertencentes a sua corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de 

apropriar-se da matéria natural numa forma útil para sua própria vida. Ao 

atuar, por meio desse movimento, sobre a Natureza externa a ele e ao 

modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. (MARX,  

1996, p. 297). 

 

Nesse sentido, os indivíduos não são uma substância autônoma, transcendente, 

nem uma ficção cultural. Os indivíduos, através do trabalho, produzem a si mesmos 

como resultado de sua atividade, tornando-se, para além de seres naturais, seres sociais. 

Portanto, a individualidade humana é mais plástica, assumindo, enquanto síntese, o 

caráter das próprias relações sociais dominantes em determinada sociabilidade, a 

própria existência do indivíduo pensante é atividade social. 

Produção e individuação aparecem, portanto, como elementos constitutivos 

de um complexo categorial, da interatividade societária. Produção que é, de 



um lado, dação de forma humana ao mundo, a criação de objetos numa 

configuração adequada à satisfação das necessidades e carecimentos, mas é 

também, por outro lado, produção dos próprios indivíduos como sujeitos 

concretos. (ALVES; SILVA, 2012, p. 239-240). 

 

O caráter de ente efetivo e objetivo do ser social permite que ele, através do 

trabalho, construa um mundo social, em que a espécie humana se converta inteiramente 

em gênero humano. Sendo assim, o homem é ser criativo e auto produtivo, nessa 

atividade, de confronto com o gênero que ele reconhece a si e que ele se reconhece 

como ser genérico. 

Quanto mais o ser social se constrói mais suas objetivações transcendem as 

esferas do trabalho. Sob as esferas do trabalho, o ser social desenvolvido cria suas 

objetivações próprias e implica no surgimento de sua racionalidade e sensibilidade. 

Assim, Alves e Silva afirmam que  

a atividade objetiva dos homens engendra, então, o processo histórico do 

devir homem do homem, isto é, o processo objetivo e subjetivo de 

autoconstituição do humano, instituindo um modo social de produção da vida 

(ALVES; SILVA, 2012, p. 251 ) 

 

Portanto, a subjetividade se constitui a partir do processo histórico de auto 

constituição dos homens, produção humano-societária, em que o sujeito sendo antes de 

tudo um objeto efetivo e concreto, relacional, ativo e histórico, produz ideias acerca de 

si e do mundo. Ainda resgatando Alves e Silva,  

nesse sentido o ser genérico social é historicamente resultado do curso no 

qual os indivíduos como tais emergem, pois que o homem começa a se 

individualizar pelo processo histórico. (ALVES; SILVA, 2012, p. 245) 

 

Mesmo a atividade realizada como um ato individual é a confirmação da vida 

social e apenas nessa vida se confirma sua humanidade processada individualmente. A 

generidade, assim, não surge como uma abstração, um conceito distintamente posto ao 

lado do indivíduo, externamente, pois o indivíduo é o ser social; a vida individual é 

social e apenas socialmente o homem se faz indivíduo, por mais que, aparentemente, 

esse indivíduo surja isolado dos demais. 

Contudo, a configuração sócio-histórica de um dado período, inter-relacionada 

com a forma de organização genérica do trabalho humano, quando em transformação na 

sua base produtiva, também acarreta mudanças no próprio processo de auto-consciência 

dos indivíduos e na forma como eles se relacionam com seu próprio ente genérico. 

Tomemos por exemplo a transição para o modo de produção capitalista, conforme 

aponta Marx: 



A sociedade feudal foi dissolvida em seu fundamento, no homem, só que no 

tipo de homem que realmente constituía esse fundamento, no homem egoísta. 

Esse homem, o membro da sociedade burguesa, passa a ser a base, o 

pressuposto do Estado político. Este o reconhece como tal nos direitos 

humanos. (MARX, 2010, p. 52). 

 

Disso se destacam ao menos duas questões importantes. A primeira, já indicada, 

é o caráter egoísta não é uma determinação natural do desenvolvimento humano, não é, 

em outros termos, a expressão de um traço constitutivo do gênero, senão uma 

construção histórica particular (não única) dada a configuração e propriedades das 

relações sociais postas. A segunda é que essa configuração particular é, ao mesmo 

tempo, resultado e pressuposto da edificação do Estado político.  

 

 

1.2. A INDIVIDUALIDADE MODERNA  
 

Na organização do Estado, a classe revolucionária que transformou as relações 

sociais do Antigo Regime, encontrou seu esteio. Mas, para a sobrevivência dessa classe 

(a burguesia) e de suas estruturas de controle social, fez-se necessário um amplo arsenal 

ideológico capaz de, aliado ao processo de produção da vida material na sua forma 

capitalista, remodelar os esquemas de interação entre indivíduos e a, a partir daí, as 

próprias formas de consciência fundadas nessas relações. 

O que se percebe é que, na nova sociabilidade desenvolvida pelos seres humanos 

no capitalismo, o egoísmo surge como marca mais expressiva da individualidade, não 

por um suposto caráter moral intrínseco ou natural, mas sim pelo caráter concorrencial 

com o qual se fundamenta a sociedade burguesa.  Essa concorrência não é apenas 

aquela da esfera do capital, mas também aquela pela sobrevivência social dos 

trabalhadores no capitalismo, observa-se um isolamento contra o outro, também isolado, 

o que bem explica Marx: 

A concorrência isola os indivíduos uns dos outros, não apenas os burgueses, 

mas ainda mais os proletários, apesar de agregá-los. Por isso, transcorre 

sempre um longo período antes que os indivíduos possam se unir, sem contar 

que, para essa união – quando não for meramente local –, os meios 

necessários, as grandes cidades industriais e as comunicações acessíveis e 

rápidas, têm de primeiro ser produzidos pela grande indústria; e, por isso, 

todo poder organizado em face desses indivíduos que vivem isolados e em 

relações que diariamente reproduzem o isolamento só pode ser vencido após 

longas lutas. Exigir o contrário seria o mesmo que exigir que a concorrência 

não deva existir nessa época histórica determinada ou que os indivíduos 

devam apagar de suas mentes relações sobre as quais não têm nenhum 

controle como indivíduos isolados. (MARX, 2007, p. 62). 

 



Assim, imersos em um modo de produção cuja estrutura promove o 

estranhamento entre os seres humanos e o processo de trabalho, sendo que o trabalho é, 

como já foi posto, o fundamento maior da sociabilidade humana, inevitavelmente ocorre 

também o estranhamento entre os próprios indivíduos passando a não mais reconhecer 

em seu semelhante o seu próprio gênero e sim, um concorrente. Essa dinâmica 

concorrencial aliada à divisão do trabalho e à propriedade privada não poderia 

proporcionar outra coisa senão um fenômeno cuja aparência seja a existência individual 

como razão, o próprio mérito e o isolamento como verdadeiras formas do êxito social, 

isto é, o egoísmo como fator indissociável da sociabilidade e por, consequência, do 

processo de constituição da individualidade no período moderno.  

Da autoconsciência ao processo de reconhecimento genérico dos seres sociais, o 

egoísmo marca a individualidade moderna, se estendendo, inevitavelmente às formas 

superestruturais mais complexas, como o Estado e o Direito. Bem entendido, o Estado e 

outros elementos são propriamente a forma e por isso refletem de modos adversos as 

relações sociais no interior das quais se exercita racionalmente o egoísmo 

historicamente posto. Observamos, que, 

Portanto, nenhum dos assim chamados direitos humanos transcende o 

homem egoísta, o homem como membro da sociedade burguesa, a saber, 

como indivíduo recolhido ao seu interesse privado e ao seu capricho privado 

e separado da comunidade. Muito longe de conceberem o homem como um 

ente genérico, esses direitos deixam transparecer a vida do gênero, a 

sociedade, antes como uma moldura exterior ao indivíduo, como limitação de 

sua autonomia original. O único laço que os une é a necessidade natural, a 

carência e o interesse privado, a conservação de sua propriedade e de sua 

pessoa egoísta. (Marx, 2010, p. 50). 

 

Dessa maneira, não se compreende verdadeiramente o desenvolvimento dessas 

formas, incluindo os direitos humanos, sem a inspeção das relações sociais de produção 

capitalista e as marcas deixadas pela individualidade moderna. 

 

 

2. OS DIREITOS HUMANOS E O DESENVOLVIMENTO DO CAPITALISMO 

 

O triunfo da revolução burguesa culminou não apenas na derrocada do modo de 

produção feudal com a emersão do capitalismo, mas também, superestruturalmente, 

especificamente na esfera jurídica, o estabelecimento de uma concepção jusnaturalista 

de matriz antropocêntrica, com sua expressão máxima nos Direitos Humanos. 

A tradição iluminista se constituiu como conjunto de ideias refletidas a partir do 

movimento real da dinâmica social que viu o desenvolvimento industrial na Europa. 



Foi, para a classe revolucionária, o grande alicerce ideológico capaz de sustentar a 

subversão dos valores vitais ao antigo regime. Aos seus pés, na pirâmide social, a casta 

burguesa submetia a plebe e, acima de si, sustentava a nobreza com seus privilégios de 

classe legitimados pelos dogmas cristãos (dogmas abalados pelo renascimento, mas 

mantidos de pé pela contra-reforma). 

Na fé católica, os valores da submissão, resignação, humildade, subserviência, 

vida simples, a condenação da usura, a crença na herança divina dos monarcas e a 

repressão dos prazeres denotam, claramente, um ideário ancorado no modo de produção 

feudal. À manutenção do poder da nobreza fazia-se imprescindível uma gama 

sofisticada de mecanismos sociais capazes de sustentar suas condições materiais de 

existência muito além do seu aparato repressor, constituído pelas guardas reais e 

exércitos. Além, da espada, a cruz operava decisivamente na lógica da distribuição de 

poderes no antigo regime: a explícita contradição entre a massa miserável, submetida à 

miséria, e a pequena casta da nobreza, detentora das mais luxuosas regalias, não poderia 

ser gerida com tanto sucesso durante quase um milênio sem o suporte ideológico da 

dogmática do cristianismo. As leis que regravam o funcionamento da sociedade 

monárquica, fundada na exploração da mão de obra servil, emanavam do poder 

incontestável (uma vez que divino) dos governantes e retiravam sua legitimidade (isto é, 

subordinavam os estratos sociais da base da pirâmide) dos princípios e ideias cristãs. 

A correspondência entre a disposição real dos meios de produção da vida e a 

sistemática das relações entre os agentes sociais de uma dada época não é um fruto 

aleatório do acaso ou simplesmente uma estratégia maquinada minuciosamente por um 

grupo de indivíduos munidos de intenções escusas. Na verdade 

As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes, isto 

é, a classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo 

tempo, sua força espiritual dominante. A classe que tem à sua disposição os 

meios da produção material dispõe também dos meios da produção espiritual, 

de modo que a ela estão submetidos aproximadamente ao mesmo tempo os 

pensamentos daqueles aos quais faltam os meios da produção espiritual. As 

ideias dominantes não são nada mais do que a expressão ideal das relações 

materiais dominantes, são as relações materiais dominantes apreendidas 

como ideias; portanto, são a expressão das relações que fazem de uma classe 

a classe dominante, são as ideias de sua dominação. Os indivíduos que 

compõem a classe dominante possuem, entre outras coisas, também 

consciência e, por isso, pensam; na medida em que dominam como classe e 

determinam todo o âmbito de uma época histórica, é evidente que eles o 

fazem em toda a sua extensão, portanto, entre outras coisas, que eles 

dominam também como pensadores, como produtores de ideias, que regulam 

a produção e a distribuição das ideias de seu tempo; e, por conseguinte, que 

suas ideias são as ideias dominantes da época. (MARX, 2007, p.47). 

 



No contexto histórico do desenvolvimento mercantil, enquanto lançavam-se as 

bases para um novo modo de produção (o capitalista), a nobreza ainda forte, porém 

decadente, via emergir a força de uma nova classe - a dos ricos comerciantes burgueses. 

Essas transformações agudas no organismo econômico obviamente reverberaram por 

toda a teia complexa de relações sociais daquele período. Combinadamente, esferas 

superestruturais da vida social europeia foram se modificando a partir dos estímulos da 

nova organização das forças produtivas enquanto essas mesmas também modificavam-

se por consequência das transformações nas relações de produção: 

Por exemplo, numa época e num país em que o poder monárquico, a 

aristocracia e a burguesia lutam entre si pela dominação, onde portanto a 

dominação está dividida, aparece como ideia dominante a doutrina da 

separação dos poderes, enunciada então como uma “lei eterna”. (MARX, 

2007, p. 47). 

 

O exemplo de Marx não poderia ser mais crucial para demonstrar como os 

valores e regras que ajudam a regular o convívio social e mesmo a distribuição de 

poderes em uma determinada época, guardam estreita relação com essa estrutura de 

poderes mesma que aquele determinado modo de produção engendra. Assim, para nós, 

fica evidente que fenômenos e relações sociais não se desenvolvem de forma aleatória e 

desconexa das condições materiais de existência dos próprios indivíduos no seu 

conjunto. O Direito não poderia ser uma exceção. Montesquieu, nesse sentido, talvez 

seja um dos filósofos mais ilustrativos da correlação entre essas transformações na 

dinâmica das forças produtivas e as transformações na esfera jurídica, com lócus na 

superestrutura ideológica. 

O desenvolvimento da produção artesanal e das trocas comerciais promovido 

pela burguesia europeia ascendeu de forma colossal com a evolução do comércio 

marítimo intercontinental. Nos países mais ricos, a crescente demanda por mercadorias 

só pode ser satisfeita com a implementação revolucionária da manufatura. Assim, pouco 

a pouco o poderio econômico burguês transformou as relações e as forças produtivas 

segundo sua necessidade e tornou a estrutura política, ainda feudal, cada vez mais 

obsoleta e incompatível com a materialidade das relações econômicas. 

O comércio em larga escala demandava mão-de-obra em larga escala, isto é, 

trabalhadores liberados das suas obrigações servis e das disposições das guildas. A 

acumulação em larga escala demandava taxações cada vez menores. Mas como superar 

um sistema político fragmentado em feudos, nos quais regiam sob o poder aristocrático 



diferentes leis, diferentes valores sobre os impostos, diferentes acordos entre as 

corporações de ofício? 

The demand for liberation from feudal fetters and the establishment of 

equality of rights by the abolition of feudal inequalities was bound soon to 

assume wider dimensions, once the economic advance of society had placed 

it on the order of the day. If it was raised in the interests of industry and 

trade, it was also necessary to demand the same equality of rights for the 

great mass of the peasantry who, in every degree of bondage, from total 

serfdom onwards, were compelled to give the greater part of their labour-time 

to their gracious feudal lord without compensation and in addition to render 

innumerable other dues to him and to the state. On the other hand, it was 

inevitable that a demand should also be made for the abolition of the feudal 

privileges, of the freedom from taxation of the nobility, of the political 

privileges of the separate estates. And as people were no longer living in a 

world empire such as the Roman Empire had been, but in a system of 

independent states dealing with each other on an equal footing and at 

approximately the same level of bourgeois development, it was a matter of 

course that the demand for equality should assume a general character 

reaching out beyond the individual state, that freedom and equality should be 

proclaimed human rights.  (ENGELS, 2010, p. 98). 

 

Deste modo, fica evidente que a consolidação dos Direitos Humanos enquanto 

doutrina desponta justamente e (não por acaso) no momento em que um estrato social - 

a burguesia - emerge da condição de classe subalterna à condição de subversora da 

estrutura de poder do Antigo Regime, para assim concretizar o seu estabelecimento 

enquanto nova classe dominante.  Mas essa ascensão ao poder  não poderia ter sido 

ditada por puro capricho ou vaidade, mas antes, pela necessidade de assumir o controle 

da própria organização da dinâmica das forças produtivas, com o objetivo único de 

superar as antigas estruturas econômicas que figuravam agora como um entrave ao 

desenvolvimento das forças de produção do capitalismo insurgente. As revoluções 

burguesas foram sem dúvida, nesse sentido, um acontecimento vital para o progresso 

das forças produtivas mundiais. 

 

 

2.2. A UNIVERSALIZAÇÃO ENQUANTO LUTA DE CLASSES  

 

As reivindicações pela liberdade de taxação e de comércio em detrimento do 

controle despótico das monarquias locais sob estes quesitos foram o eco dos clamores 

por paridade entre os comerciantes e proprietários de toda a nação. Não foram um mero 

capricho dos enriquecidos comerciantes burgueses, mas na verdade um atrito entre as 

velhas e tacanhas relações de produção feudais e as novas e dinâmicas forças 

produtivas. O comércio e a produção desenvolviam-se energicamente, evoluindo da 

manufatura à maquinofatura e, logo, o casulo estreito do sistema político monárquico 



foi rompido pelo complexo e poderoso organismo político engendrado pelo modo de 

produção capitalista.  

Agora, o protagonismo das transformações nas forças de produção se estendia 

inevitavelmente sobre as relações superestruturais também sob o jugo da classe 

insurgente. Desse modo, tomam lugar na história as revoluções burguesas com suas 

pretensões igualitaristas e libertárias, universalizáveis a todos os homens (homme)4, 

tornando um assunto público aquilo que era privilégio de uma classe (a nobreza 

aristocrática) - o Estado antes absoluto deveria tornar-se a voz de todos os cidadãos 

(citoyen). Emancipar os homens da intervenção arbitrária e despótica do controle 

monárquico exercido pelo Estado e tornar a sua gestão um assunto geral, isto é, 

acessível aos cidadãos foram os grandes ideais norteadores das revoluções políticas que 

decretaram o fim do poder soberano. 

A defesa da “liberdade, igualdade e fraternidade” (lema da Revolução Francesa, 

de cunho extremamente didático para melhor compreenderem-se os anseios deste 

movimento político levado a cabo pela burguesia) tangia uma questão primordial para a 

compreensão do sistema capitalista por ela inaugurado: o indivíduo. Na esfera privada, 

o homem deveria ser seu próprio tutor sob a insígnia da liberdade: seu corpo, sua arte, 

sua propriedade, sua família - seu patrimônio, isolado sob o jugo de sua própria vontade 

independente de qualquer outro homem ou da comunidade como um todo, alheio a 

qualquer anseio que não o seu próprio, em meio à sociedade civil, separada do Estado, 

este último sendo a entidade por meio da qual, na condição de cidadão, o indivíduo se 

reconheceria enquanto membro de uma comunidade. Tanto a faculdade de alienar-se da 

existência comum, fechando-se na liberdade de usufruir do próprio patrimônio, quanto a 

de participar dos assuntos gerais do Estado foram conquistadas (na forma de direitos) 

pela revolução política que derrubou o poder soberano. 

Os direitos anunciados pelas revoluções burguesas são dotados de pretensões 

universalistas porquanto - supostamente - inerentes à condição mesma de ser humano. 

Esses direitos se fundam em concepções naturalistas, isto é, em construções teóricas que 

elegem características determinadas da sociabilidade humana e as prescrevem enquanto 

                                                           
4 Em “Sobre A Questão Judaica”, Marx enfatiza o significado histórico que a diferenciação entre os 

termos homem (homme) e cidadão (citoyen) assume no contexto das declarações de direitos celebradas 

com as revoluções burguesas. Não por acaso ou recurso estilístico optou-se pela utilização das duas 

palavras: o homme é o indivíduo dotado de sua essência humana transcendental e natural, é o indivíduo 

burguês universalizável, relegado à sociedade civil apolítica, a esfera por excelência do patrimônio em 

detrimento da existência coletiva. O citoyen, por sua vez, é o cidadão da vida política da comunidade, 

aquele cuja existência se efetiva somente por meio do Estado.  



intrínsecas a uma suposta essência transcendental e ideal que constitui os indivíduos. 

Daí a importância em se destacar, como já feito anteriormente, a relação tênue entre as 

idéias dominantes em um período e a respectiva conjuntura político-econômica 

existente. Sobre isso, vale a pena revisitar as reflexões de Sobre A Questão Judaica:   

A constituição do Estado político e a dissolução da sociedade burguesa nos 

indivíduos independentes – cuja relação é baseada no direito, assim como a 

relação do homem que vivia no estamento e na guilda era baseada no 

privilégio – se efetiva em um só e mesmo ato. O homem, na qualidade de 

membro da sociedade burguesa, o homem apolítico, necessariamente se 

apresenta então como o homem natural. Os droits de l’homme se apresentam 

como droits naturels, pois a atividade consciente se concentra no ato 

político. O homem egoísta é o resultado passivo, que simplesmente está 

dado, da sociedade dissolvida, A revolução política decompõe a vida 

burguesa em seus componentes sem revolucionar esses mesmos componentes 

nem submete‑los à crítica. Ela encara a sociedade burguesa, o mundo das 

necessidades, do trabalho, dos interesses privados, do direito privado, como o 

fundamento de sua subsistência, como um pressuposto sem qualquer 

fundamentação adicional, e, em consequência, como sua base natural. Por 

fim, o homem na qualidade de membro da sociedade burguesa é o que vale 

como o homem propriamente dito, como o homme em distinção ao citoyen, 

porque ele é o homem que está mais próximo de sua existência sensível 

individual, ao passo que o homem político constitui apenas o homem 

abstraído, artificial, o homem como pessoa alegórica, moral. O homem real 

só chega a ser reconhecido na forma do indivíduo egoísta, o homem 

verdadeiro, só na forma do citoyen abstrato..(MARX, 2010, p. 53) 

 

Na modernidade, as leis expressam no âmbito do Estado a verdadeira realização 

do indivíduo da sociedade civil.  Através delas, precisamente porque surge como a nova 

classe dominante, a burguesia fornece uma expressão geral de si mesma (MARX, 2007, 

p. 77), essa expressão geral só apresenta o escopo necessário à sustentação de sua 

condição dialeticamente superestrutural ao modo de produção capitalista, na medida em 

que aparece também como expressão universal. Daí o papel ideológico fundamental 

daquele jusnaturalismo antropocêntrico que dá ao homem (isto é, a toda a humanidade, 

a cada indivíduo) características transcendentais, que cortam a história como uma 

essência indissociável da condição humana e as traduz sobre a insígnia dos direitos 

humanos, ou à época pós-revolucionária, Direitos do Homem e do cidadão. Assim, 

esses direitos se tornam o grande mote das reivindicações burguesas, pois eles são a 

garantia tutelada pelo Estado, de manutenção da ordem social que privilegia a burguesia 

enquanto classe ainda que signifique avanço se comparada à forma anterior. 

O Estado instaurado pelas revoluções burguesas aparece como a máxima da 

união dos homens, o momento por excelência da cidadania. Não por acaso, os filósofos 

iluministas de Hobbes, Locke à Rousseau, enfatizam exaustivamente o poder magnífico 

dessa instituição de promover a paz social e de manter a coesão entre os indivíduos, 



colocando-o sempre como um ente superior, capaz de mediar os conflitos entre os 

homens apartados na sociedade civil, apresentando-o como a própria vida comunitária 

em si mesma, único meio de promover a harmonia entre indivíduos conflitantes. A vida 

política, a esfera pública, isto é, o Estado aparece como fator essencial para a 

universalização da classe burguesa uma vez que a cidadania genérica mascara as 

desigualdades da vida privada – a sociedade civil. O ordenamento jurídico, ao falar em 

um homem genérico e um cidadão genérico, celebra uma situação inexistente na ordem 

societária engendrada pela burguesia: a igualdade material entre os indivíduos que nela 

vivem5. O Estado cumpre então um papel fictício de proporcionar as condições efetivas 

para realização dos pressupostos naturais da essência humana (liberdade, igualdade de 

segurança, como suas máximas). Ele se torna, ilusoriamente, o único poder capaz de 

manter a coesão entre os indivíduos, tomados, inadvertidamente, como átomos isolados 

na sociedade civil (aquela modo de vida burguês, por excelência), porém 

O indivíduo egoísta da sociedade burguesa pode, em sua representação 

insensível e em sua abstração sem vida, enfunar-se até converter-se em 

átomo, quer dizer, em um ente bem-aventurado, carente de relações e de 

necessidades, que se basta a si mesmo e é dotado de plenitude absoluta. Mas 

a desditada realidade sensível faz pouco caso de sua representação; cada um 

de seus sentidos o obriga a acreditar no sentido do mundo e dos indivíduos 

fora dele, e inclusive seu estômago profano faz com que ele recorde 

diariamente que o mundo fora dele não é um mundo vazio, mas sim aquilo 

que ele na verdade preenche. Cada uma de suas atividades essenciais se 

converte em necessidade, em imperativo, que incita o seu egoísmo a buscar 

outras coisas e outros homens, fora de si mesmo. Todavia, como a 

necessidade de um determinado indivíduo não tem, para um outro indivíduo 

egoísta que possui os meios de satisfazer essa necessidade, um sentido que 

possa ser compreendido por si mesmo, como a necessidade não tem, 

portanto, relação imediata com sua satisfação, cada indivíduo tem de criar 

necessariamente essa relação, convertendo-se também em mediador entre a 

necessidade alheia e os objetos dessa necessidade. Por conseguinte, a 

necessidade natural, as qualidades essencialmente humanas, por estranhas 

que possam parecer umas às outras, e o interesse mantêm a coesão entre os 

membros da sociedade burguesa; e a vida burguesa e não a vida política é o 

seu vínculo real. Não é, pois, o Estado que mantém coesos os átomos da 

sociedade burguesa, mas eles são átomos apenas na representação, no céu de 

sua própria imaginação... na realidade, no entanto, eles são seres completa e 

enormemente diferentes dos átomos, ou seja, nenhuns egoístas divinos, mas 

apenas homens egoístas. Somente a superstição política ainda pode ser capaz 

de imaginar que nos dias de hoje a vida burguesa deve ser mantida em coesão 

pelo Estado, quando na realidade o que ocorre é o contrário, ou seja, é o 

Estado quem se acha mantido em coesão pela vida burguesa. (MARX, 2011, 

p.139). 

 

Assim, o Estado se torna um simples meio para conservar a real correlação de 

forças econômicas do modo de produção capitalista e, quando em contradição com os 

seus fins, é sempre abandonada e as Cartas Magnas se tornam um mero “pedaço de 

                                                           
5 Sobre esse trecho, ver IASI, 2005, p.175. 



papel”.6 Isso porque, este mesmo Estado, fonte de todos os direitos, é também o 

aparelho responsável por manter o poder de uma classe - a mais rica. Ele estabelece a 

igualdade jurídica, mas não a igualdade material das condições de vida. Retomando 

Marx de A Questão Judaica, lemos que: 

O Estado elimina, à sua maneira, as distinções estabelecidas por nascimento, 

posição social, educação e profissão, ao decretar que o nascimento, a posição 

social, a educação e a profissão são distinções não políticas; ao proclamar, 

sem olhar a tais distinções, que todo o membro do povo é igual parceiro na 

soberania popular e ao tratar do ponto de vista do Estado todos os elementos 

que compõem a vida real da nação. No entanto, o Estado permite que a 

propriedade privada, a educação e a profissão atuem à sua maneira, isto é, 

como propriedade privada, como educação e profissão, e manifestem a sua 

natureza particular. Longe de abolir estas diferenças efetivas, ele só existe na 

medida em que as pressupõe; apreende-se como Estado político e revela a sua 

universalidade apenas em oposição a tais elementos. (MARX, 2010, p.39-

40). 

 

As limitações dos direitos humanos não se tornam evidentes apenas em sua 

forma embrionária nas declarações dos direitos do homem e cidadão. Talvez aqui 

fossem ainda mais evidentes os grilhões que os vinculavam ao egoísmo do indivíduo 

burguês, como constituição de 1793 da França pós-revolucionária nos relembra ao listar 

a igualdade, a liberdade, a segurança e a propriedade como direitos naturais e 

imprescritíveis (MARX, 2010, p. 48). Esses direitos representam, em sua acepção mais 

literal, as necessidades individualistas do homem burguês, como bem percebe Marx ao 

analisar o artigo sexto da mesma carta de 73: 

Artigo 6: A liberdade é o poder que o homem tem de fazer tudo o que não 

prejudique os direitos dos outros. 

[...] Os limites dentro dos quais cada um pode atuar sem prejudicar os outros 

são determinados pela lei, tal como a fronteira entre dois campos é assinalada 

por uma estaca. Trata-se da liberdade do homem enquanto mónada isolada, 

retirado para o interior de si mesmo. [...] A liberdade como direito do homem 

não se funda nas relações entre homem e homem, mas antes na separação do 

homem a respeito do homem. É o direito de tal separação, o direito do 

indivíduo circunscrito, fechado em si mesmo. (MARX, 2010, p. 48-49) 

 

Segundo o autor, o direito da propriedade privada é a aplicação prática do direito 

humano de liberdade. Como coloca o artigo dezesseis da referida constituição francesa, 

o direito à propriedade nada mais é do que a fruição a bel prazer daqueles bens e 

rendimentos que tenham origem no trabalho e diligência do próprio indivíduo. Aqui, 

fica evidente a indiferença para com os outros homens, com a comunidade em geral 

pois a propriedade privada em nada se distingue do direito ao interesse pessoal egoísta, 

constituindo, ao lado do direito à liberdade, a base da sociedade civil, isto é, homens 

                                                           
6 Referência à celebre afirmação de Ferdinand Lassale de que “a constituição jurídica significa apenas um 

pedaço de papel”, pronunciada durante uma conferência para intelectuais e operários na antiga Prússia, no 

ano de 1862. (LASSALE, 2001, p. 23) 



(aparentemente) fechados em si mesmos, alheios aos seus semelhantes, enxergando 

neles, não a realização de sua liberdade, mas a limitação dela própria, porquanto 

consiste o próprio direito de liberdade no linear entre o próprio patrimônio e o do outro 

(MARX, 2010, p. 49). 

O direito de igualdade por sua vez, não possui nenhum significado material, 

apenas atribui a todo homem a igual condição de “mónada auto-suficiente” e, 

formalmente, ao se definir (na Constituição francesa de 1795, por exemplo) que a 

igualdade consiste no fato de a lei se comportar da mesma forma perante a todos, 

chegamos a uma questão que merece exame minucioso: a igualdade jurídica. Aqui 

encontramos a mais célebre assertiva das pretensões universalistas da classe dominante, 

pois, ao estabelecer a igualdade formal dentro do Direito, fundada em justificações 

supostamente éticas, o que faz a burguesia é, na verdade mascarar as relações sociais 

desiguais que tomam lugar na sociedade civil. Cabe aqui, lembrar a afirmação de 

Evegne Pachukanis em Teoria Geral do Direito e Marxismo: 

Se o pensamento humano, durante séculos, sempre se tem voltado com 

suficiente obstinação para a tese da igualdade dos homens e tem elaborado de 

mil maneiras, é porque, por detrás dela deve existir alguma relação objetiva. 

Sem sombra de dúvidas, o conceito de pessoa moral ou de pessoa igual é uma 

construção ideológica que, como tal, não se ajusta a realidade. Igualmente o 

conceito de sujeito econômico egoísta é, também, uma deformação 

ideológica da realidade. Contudo, estas duas determinações são, ainda assim, 

adequadas a uma relação social especifica, mesmo que elas não exprimam 

senão de uma maneira abstrata e, por conseguinte, unilateral. 

(PACHUKANIS, 1988, p. 106) 

 

A igualdade proclamada pelo ordenamento jurídico burguês cumpre um 

importante papel ideológico, entretanto, como ressalta o próprio Pachukanis, a natureza 

ideológica de uma conceito não extingue a realidade material daquelas relações que ele 

expressa. Na verdade, por isso mesmo é extremamente a compreensão da “igualdade” a 

qual temos nos referido e aqui, vale apena relembrar Marx de Crítica do Programa de 

Gotha: 

O direito, por sua natureza, só pode consistir na aplicação de um padrão igual 

de medida; mas os indivíduos desiguais (e eles não seriam indivíduos 

diferentes se não fossem desiguais) só podem ser medidos segundo um 

padrão igual de medida quando observados do mesmo ponto de vista, quando 

tomados apenas por um aspecto determinado [...]. (MARX, 2012, p. 32) 

 

Torna-se menos nebulosa então a questão dos interesses de classe por trás do 

direito de igualdade. O processo de acumulação primitiva culminou na distinção de dois 

grupos principais: de um lado, aqueles que acumulavam e concentravam riqueza através 

da circulação mercantil e, de outro, os despossuídos de condição de sobrevivência, isto 



é, ex-servos destituídos de suas terras devido à necessidade de seus proprietários de 

torná-las fonte de circulação de dinheiro. Essas duas condições surgem como 

fundamento para o surgimento da acumulação capitalista: agora, não mais o processo de 

troca é quem gera o lucro, mas sim o próprio processo produtivo no qual, o antes 

mercador, se torna proprietário dos meios de produção capaz de pagar para que aqueles 

despossuídos trabalhem para ele. Mas esse trabalho não é remunerado na mesma 

medida em que é despendido, isto é, o trabalhador recebe um salário inferior àquele que 

deveria ser pago em correspondência ao tempo total de trabalho por ele exercido. Mas 

por que o trabalhador aceita trabalhar recebendo uma quantia inferior ao valor de seu 

trabalho? A resposta é simples, afinal, despossuídos dos meios de produzirem sua 

própria subsistência (da terra, por exemplo), eles não possuem outra alternativa para 

sobreviver se não venderem a sua força de trabalho por algum dinheiro que lhes seja 

capaz de garantir a aquisição de produtos como comida e roupas, por mais miserável 

que seja essa quantia. Porém essa relação ao fundo (a de exploração), muitas vezes 

sequer aparece à consciência. 

Os meios de subsistência humanos tornaram-se, com o advento do capitalismo, 

propriedade privada e seus frutos, mercadorias. Assim, a suposta igualdade jurídica de 

que nos fala o Direito burguês demonstra a sua débil relação com a materialidade pois 

de um lado, há aqueles que vendem a sua força de trabalho por um valor abaixo daquele 

necessário para reproduzi-la e do outro, aqueles que dela se apropriam com o objetivo 

de expandir o lucro do processo produtivo em seu próprio favor. Mas é justamente esse 

o papel fundamental da igualdade jurídica, enquanto ideologia: apresentar os capitalistas 

e os trabalhadores como indivíduos igualmente munidos da liberdade, a liberdade 

necessária à realização do contrato de trabalho. Uma fantasia suficientemente adornada 

para esconder a face da escravidão ou da servidão do antigo regime, uma aparência 

capaz de distinguir o trabalho assalariado das outras formas históricas de trabalho, pois 

o contrato, objeto do Direito Civil, aparece como manifestação voluntária das partes 

envolvidas e não exige a violência constante de um rifle ou as relações de vassalagem.7 

A manutenção da escravidão moderna não se dá por meio de instrumentos 

ideológicos apenas. O Estado desempenha um papel essencial, não só através do 

                                                           
7 O capítulo III da Sessão I, o capítulo IV da Sessão II e o capítulo V da Sessão IV do volume I de O 

Capital, de Karl Marx, são fontes cuja visitação é imprescindível para melhor compreensão dos processos 

de acumulação originários do capitalismo e de seu desenvolvimento enquanto modo de produção. 

Qualquer análise da distinção social entre as classes conflitantes (burgueses e proletários) é incompleta 

sem a devida atenção aos trechos citados, pois, neles, Marx pontua e elabora questões fundamentais à 

compreensão dos antagonismos presentes nas relações que embasam o trabalho assalariado.  



monopólio da produção das leis e do direito de modo geral, mas através de seu aparelho 

coercitivo, como pontua Marx ao falar sobre o direito de segurança, ainda nos 

comentários sobre aquela constituição francesa de 1793: 

Artigo 8 [...]: A segurança consiste na proteção concedida pela sociedade a 

cada um dos seus membros para a preservação da sua pessoa, dos seus 

direitos e da sua propriedade.  

A segurança constitui o supremo conceito social da sociedade civil, o 

conceito da polícia. Toda a sociedade existe unicamente para garantir a cada 

um dos seus membros a preservação da sua pessoa, dos seus direitos e da sua 

propriedade. É neste sentido que Hegel chama à sociedade civil ‘o estado de 

necessidade e de Razão’. O conceito de segurança não chega para elevar a 

sociedade civil acima do próprio egoísmo. A segurança surge antes como a 

garantia do seu egoísmo. (MARX, 2010, p. 50) 

 

 Com o exposto, fica mais do que evidente a vinculação existente entre a 

doutrina dos direitos naturais e à ascensão social da burguesia enquanto classe 

dominante. Mas, ainda hoje, mesmo depois de o regime burguês descartar o 

jusnaturalismo e instaurar na esfera jurídica, a tradição positivista, tendo sido esta 

revisada e superada pelo neokantismo pós-positivista, os Direitos Humanos se mostram 

insuficientes para a promoção da emancipação humana. A sua bandeira é a bandeira da 

emancipação política, anseio diretamente relacionado à individualidade moderna, 

fundada no egoísmo. Assim, mais do que insuficiente, a garantia e efetivação dos 

Direitos Humanos pelo Estado (na sua forma capitalista) sob uma perspectiva realmente 

universal é impossível dentro do modo de produção atual uma vez que tais direitos 

pressupõem o relacionamento contraditório entre os homens como “livres” proprietários 

de mercadorias em luta diária pela reprodução de suas condições materiais. Em outras 

palavras, a dinâmica das relações de produção é incompatível com o justo e igualitário 

atendimento das prerrogativas de vida digna resguardadas pelos Direitos Humanos por 

parte do Estado.  

 

3.  DIREITOS HUMANOS E OS LIMITES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 

 

Apesar do caráter panfletário do Manifesto do Partido Comunista, uma 

conhecida passagem nos servirá de base para importantes reflexões: 

[...] a burguesia, com o estabelecimento da grande indústria e do mercado 

mundial, conquistou, finalmente, a soberania política exclusiva no Estado 

representativo moderno. O executivo no Estado moderno não é senão um 

comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa. (MARX, 

2007, p.42 ) 

 

No capitalismo, assim como as forças produtivas encontram-se sob o domínio de 

uma classe, as relações de produção que se erguem sob essas mesmas forças também 



exprimem em, última instância essa mesma dominação. Assim, a superestrutura 

ideológica abriga diversas relações sociais cujo arrimo é o poder da burguesia, em 

especial, o Estado e o Direito. Os mecanismos legais do Estado burguês servem antes à 

proteção da propriedade privada, à manutenção da divisão e alienação do processo 

produtivo e ao exercício do controle social como um todo, como já foi demonstrado. É 

necessário destacar, porém, que o poder da classe dominante sobre o Estado não está 

apenas ligado ao seu potencial econômico de financiamento de agentes políticos, 

agentes que se subordinam (como num contrato de trabalho informal) aos anseios do 

capital, mas antes na própria gênese do Estado enquanto máxima supostamente racional 

capaz de organizar o convívio social.  

Mas se o verdadeiro significado do Estado já foi demonstrado há mais de um 

século e reiterado por diversos pensadores ao longo deste período, porque insistem as 

reivindicações da classe trabalhadora e de seus setores, em pautar conquistas que se 

restringem à emancipação política, isto é, a luta por direitos e não a luta pela superação 

do Estado burguês ou do próprio modo de produção que a subjuga? Por que a luta ainda 

se pauta pela mediação do Estado enquanto fornecedor de garantias ilusórias e não pela 

conquista do próprio poder de materializar garantias, porém reais e não ilusórias? Em 

resumo, uma última pergunta: por que a luta pela verdadeira emancipação, a 

emancipação humana, não aparece com alternativa por excelência à realização da vida 

universalmente digna a todos os seres humanos e, em seu lugar, a emancipação política 

surge como solução? 

Para responder essa pergunta, visitemos antes uma constatação do doutor 

Ronaldo Vielmi Fortes sobre a produção de György Lukács no que tange a categoria 

marxiana da ideologia: 

“Segundo Lukács, tais considerações exprimem o cerne da compreensão 

marxiana do fenômeno da ideologia: a questão ideológica não está restrita à 

dimensão dos processos de dominação social, muito menos aparece como 

discussão circunscrita aos problemas de ordem gnosiológica. A ideologia é, 

antes de tudo, instrumento para dirimir conflitos surgidos no interior dos 

processos históricos do ser social. O que determina se dado conjunto de 

ideias é ou não ideologia é a sua função social, e não o seu caráter de 

falsidade. A ideologia é entendida como uma formação ideal que permite aos 

indivíduos organizar suas ações e reações ao mundo como forma de 

conscientizar e equacionar a resolução dos conflitos de sua práxis social.” 

(FORTES, 2013, p. 2) 

 

A emancipação política aparece no horizonte da luta pelo reconhecimento e 

garantia de determinadas condições para o estabelecimento de relações sociais 

(igualdade entre gêneros, liberdade de culto, acesso à educação) como trajeto inevitável 



ou até mesmo único para a conquista de tais reivindicações. A lógica limitada da 

emancipação política, isto é, a compreensão de que, na democracia burguesa, a 

consecução de direitos através da insuperável mediação do Estado (que aparece como 

força alheia ao controle dos indivíduos) é capaz de proporcionar uma vivência social 

verdadeiramente digna para a comunidade, entretanto, não consiste apenas em uma 

simples alternativa político-partidária ou, ainda, em um mero processo de manipulação 

ou dominação de uma classe sobre a outra. Na verdade, a questão da emancipação 

política é, por excelência, um fenômeno de matriz ideológica (ideologia conforme já 

referido anteriormente, de acordo com as lições lukacsianas sobre Marx) que guarda 

estreita conexão com a categoria da individualidade moderna. 

As formas de sociabilidade humanas desenvolvidas no modo de produção 

capitalista exprimem, necessariamente, as condições sobre as quais se funda o próprio 

capitalismo. Uma vez que as forças produtivas de um dado período imprimem uma 

dinâmica própria à forma de organização daquela sociedade em que se estabelecem, as 

relações sociais que se efetivam no seio dessa estrutura se tornam, inevitavelmente, 

reflexos, com relativa autonomia, daquele movimento real que dirige a forma como se 

realiza, naquele mesmo tempo histórico, o princípio nuclear da sociabilidade humana: o 

trabalho.  

Se no capitalismo tem lugar a exploração do trabalho de uma classe por outra e, 

na vivência daquela classe explorada, as relações sociais acabam por subordinar-se à 

necessidade de vender sua força de trabalho por condições de sobrevivência e, a disputa 

por essas condições assume um caráter permanente, colocando os membros dessa 

mesma classe em concorrência uns contra os outros, fatalmente, essa concorrência 

aparecerá como fenômeno de influência crucial no embasamento da sociabilidade 

compartilhada pelo indivíduos dessa classe. Assim como os meios de produção da vida 

e subsistência aparecem alheios às forças dos indivíduos por estarem sob o poder de um 

grupo restrito, também lhes aparece alheio o processo de constituição de suas formas de 

sociabilidade e, a concorrência se naturaliza como espírito e essência, engendrando o 

isolamento (aparente) de um indivíduo efetivamente posto contra o outro e 

possibilitando o exercício do egoísmo como fator indissociável da sua própria condição 

humana. Esse exercício irrefletido do egoísmo não se dissocia portanto do movimento 

necessário ao desenvolvimento e manutenção do sistema capitalista como um todo pois, 

ao passo que se origina na estrutura das forças produtivas (enquanto substrato da relação 

de compra e venda da força de trabalho, que pressupõe a “átomos” livres em constante 



conflito pela necessidade de subsistir através de um salário) e se reflete no indivíduo 

como centro das preocupações dos teóricos iluministas (da democracia ao liberalismo 

econômico), também passa o egoísmo a condicionar a própria perpetuação da 

subordinação entre classes que sustenta o capitalismo, já que o individualismo impede 

que, o homem reconheça o seu próprio gênero em outro homem e que perceba que, a 

sua existência e subsistência enquanto indivíduo só é possível em aparência pois está a 

todo momento vinculado a uma comunidade de sujeitos devido mesmo a suas 

necessidades fisiológicas (como a fome). É só em uma sociedade marcada pela divisão 

do trabalho e pela propriedade privada que o ser humano consegue se enxergar como 

indivíduo em si mesmo, pois as forças produtivas em sua totalidade, aparecem não 

como o resultado da força dos próprios indivíduos, mas como força da propriedade 

privada (Marx, 2007, p 71-72). 

O trabalho perde a aparência de autoatividade, isto é, de produção da vida 

material e de organização de suas próprias relações sociais. Desse modo, alheios de si 

mesmos e dos demais, os indivíduos do capitalismo reproduzem a todo momento em 

sua existência social o egoísmo, que surge quase como um fator de preservação da 

própria existência e, conservam assim, mantendo-se isolados entre si e expropriados da 

sua capacidade de autocriação genérica, as estruturas de dominação burguesa que 

pressupõem essa alienação e isolamento – dentre elas, o Estado e o Direito burguês. 

Estas duas instituições aparecem como poderes insuperáveis e incontroláveis, assim 

como os meios de produção (dos quais os indivíduos são privados devido ao seu 

controle por uma classe) e, desse modo, tanto o capitalismo quanto aqueles aspectos 

superestruturais mais determinantes para a sua sobrevivência se apresentam como forças 

“naturais” e por tanto, indestrutíveis. A lógica da democracia burguesa (baseada em um 

Estado e um cidadão cindidos da sociedade civil e do homem), por mais que, com o 

acirramento das contradições entre classes, surja como imperfeita ou falível, não 

aparece, entretanto, como superável. 

É nesse sentido que a emancipação política se pauta, inevitavelmente na 

individualidade engendrada pelo capitalismo: uma individualidade que aparece não 

como processo de auto criação do gênero humano, isto é, como processo autônomo e 

racionalizado de formação de consciência coletivamente elaborado, mas antes e mais do 

que nunca, condicionado ao movimento ideológico que a ordem do capital pressupõe – 

neste caso, o egoísmo. Há que se destacar porém, que apesar do inegável efeito da 

ideologia, o problema se estende aquém dela, dado que o exercício racional do egoísmo, 



ainda que mediado subjetivamente, é concretamente determinado a partir das relações 

sociais de produção imediatamente postas. Por exemplo, é possível a tomada de 

consciência dessas determinações materiais ou mesmo a crítica à ideologia, mas isso 

não altera por si só a realidade e mesmo os indivíduos tornados consciências terão que, 

de modos variados e na permanência de suas relações, exercitar seu próprio egoísmo 

sob o risco de perecer socialmente (isso é o que torna a individualidade atual ainda mais 

objetiva). 

Na perspectiva do exercício do egoísmo enquanto traço objetivo da 

individualidade moderna, cada vez mais nela intrincado, é que afirmamos que a 

emancipação política vislumbra não a conquista da liberdade em si, mas na verdade, a 

conquista de garantias (positivas/subjetivas ou negativas/objetivas, no vocabulário 

jurídico) através do intermédio de um ente superior sobre o qual os indivíduos parecem 

não controlar: o Estado. Mas o Estado, inserido na superestrutura do modo de produção 

capitalista, jamais será agente da promoção de garantias que ameacem a hegemonia da 

classe dominante e, por tanto, a liberdade mesma de determinar como, quando e quais 

necessidades humanas serão atendidas jamais poderá ser concebida, por mais que, na 

democracia burguesa, isso pareça possível.  

A realização daquelas garantias fundamentais de que falam as constituições 

modernas não pode ser cumprida na perspectiva de um Estado (por mais que 

supostamente fundamentado em princípios de igualdade, fraternidade e justiça) cujo 

aparelho se mantém devido a uma determinada dinâmica das forças produtivas e se 

constitui ele mesmo, dialeticamente, enquanto mantenedor dessa dita dinâmica. O que 

deve ser frisado para melhor entendimento da impossibilidade da realização das 

garantias fundamentais nos limites do Estado democrático burguês é que, a dinâmica 

das forças produtivas referidas se sustenta na exploração de uma classe pela outra, isto 

é, se sustenta no fato de que um grupo reduzido de pessoas, para que seus privilégios 

luxuosos sejam mantidos e aprimorados, privam um grupo infinitamente maior de 

pessoas do acesso aos meios de subsistência vitais, subordinando a sobrevivência dessa 

numerosa classe à mercantilização de sua própria vida, em outras palavras, ao trabalho 

injustamente assalariado (injusto pois os valores pagos não correspondem ao valor do 

trabalho realizado, uma vez que, conforme demonstrado em O Capital, o valor da força 

de trabalho é o valor referente ao conjunto de artefatos necessários à sua reprodução, 

como alimento, moradia, roupas, lazer, instrução, etc. Caso haja dúvidas sobre essa 

correspondência, basta consultar o valor do salário mínimo no Brasil em 2014, por 



exemplo, que era de R$724,00 enquanto o valor real que deveria ser adotado como base 

para proporcionar condições materiais minimamente dignas era, segundo o DIEESE8, 

em torno de R$ 3079,18.) 

 

4. CONCLUSÃO 

 Do Marx de A Sagrada Família, relembramos que 

[...] a escravidão da sociedade burguesa é, em aparência, a maior liberdade, 

por ser a independência aparentemente perfeita do indivíduo, que toma o 

movimento desenfreado dos elementos estranhados de sua vida, já não mais 

vinculados pelos nexos gerais nem pelo homem, por exemplo, o movimento 

da propriedade, da indústria, da religião etc., por sua própria liberdade, 

quando na verdade é, muito antes, sua servidão e sua falta de humanidade 

completas e acabadas. O privilégio é substituído aqui pelo direito. (MARX, 

2003, p. 135). 

 
A luta por direitos no horizonte da sociedade divida em classes encontra na 

realidade concreta a verificação de sua indissociável relação com a individualidade 

moderna, isto é, com o exercício do egoísmo enquanto marca de uma sociabilidade na 

qual os indivíduos aparecem isolados, erguida sobre um modo de produção que se funda 

na exploração do homem pelo homem. Isso se torna cada vez mais irrefutável na 

medida em que observamos que 

[...] o Estado moderno tem como base natural a sociedade burguesa e o 

homem da sociedade burguesa, quer dizer, o homem independente, 

entrelaçado com o homem apenas pelo vínculo do interesse privado e da 

necessidade natural inconsciente, o escravo do trabalho lucrativo e da 

necessidade egoísta, tanto da própria quanto da alheia. O Estado moderno 

reconhece essa sua base natural, enquanto tal, nos direitos gerais do homem. 

Mas não os criou. Sendo como é, o produto da sociedade burguesa, 

impulsionada por seu próprio desenvolvimento até mais além dos velhos 

vínculos políticos, ele mesmo reconhece, por sua vez, seu próprio local de 

nascimento e sua própria base mediante a proclamação dos direitos humanos. 

(MARX, 2003, p. 132). 

 

Sinteticamente, para concluirmos os esforços depreendidos no sentido de 

apontar a insuficiência da emancipação política e por tanto, dos direitos humanos 

(porquanto reivindicações inseridas na sistemática da emancipação política) enquanto 

motores de reais transformações no sentido de garantir condições materiais dignas à 

subsistência de todos os indivíduos, finalizemos nosso trabalho com a análise de uma 

                                                           
8 O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos (DIEESE) realizou essa previsão 

com base em cálculos feitos sobre o custo da cesta básica na cidade de São Paulo e levando em 

consideração os valores referentes às despesas de um trabalhador com sua família no que se refere à 

alimentação, saúde, moradia, vestuário, transporte, higiene, lazer e previdência, conforme a Constituição 

Federal de 1988 orienta que devam ser as referências para o cálculo do salário mínimo. Fonte: 

http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/06/05/salario-minimo-deveria-ser-de-r-307931-afirma-

dieese.htm. Acesso em 23 de fevereiro de 2015. 



proposta realmente capaz de possibilitar a vivência coletiva dessas condições dignas: a 

emancipação humana. Antes de avançarmos, contudo, é necessário definir algo que 

pode aparecer como dúvida e que, uma nova visita à Sobre A Questão Judaica 

esclarecerá: 

“A emancipação política representa, sem dúvida, um grande progresso. Não 

constitui, porém, a forma final de emancipação humana, antes é a forma final 

de emancipação humana dentro da ordem mundana até agora existente.” 

(MARX, 2010, p. 41) 

 

A luta pela emancipação política não supera os limites que se impõem à 

realização da emancipação humana da mesma forma que, a luta por melhores salários, 

por exemplo, não suprime o fato de os trabalhadores seguirem privados dos meios de 

produção9
.  A solução não é exigir do Direito ou do Estado garantias, mas sim, antes, 

subordinar o Direito e o Estado ao controle de quem carece dessas garantias, nas 

palavras de Mauro Iasi: 

“Para que o Direito livre de sua forma atual como corpo separado e acima da 

sociedade, possa reaparecer em sua substância como meio não alienado da 

sociedade, exige-se que esta não esteja mais envolvida numa sociabilidade 

antagônica, cindida por interesses de classes inconciliáveis. Neste sentido, 

não se trata de um mero aperfeiçoamento técnico do Direito, mas de um 

processo de emancipação humana que reverta pela raiz a sociabilidade 

estranhada do capital.” (IASI, 2005, p. 189) 

 

A emancipação humana ou, em outras palavras, a libertação da condição de 

exploração do ser humano pelo ser humano que constitui o fundamento do modo de 

produção capitalista, é a única alternativa para a conquista real de garantias de vida 

digna acessíveis a todo a humanidade, uma vez que, apenas através da superação do 

capitalismo, o ser humano será capaz de tomar para si os meios de produção essenciais a 

sua subsistência e organizar, conforme as necessidades reais de todo o gênero (e não 

mais segundo os anseios egoísticos de uma única classe), novas formas de produção das 

quais sejam possíveis emergir novas formas de sociabilidade que não tenham como base 

o isolamento entre indivíduos, mas sim, a comunhão social, visando a promoção de 

condições materiais satisfatoriamente dignas em proporção mundial, substituindo a 

velha noção individualista de liberdade (que faz com que o indivíduo encontre em seus 

pares não o seu próprio gênero, mas na verdade uma ameaça a sua realização enquanto 

ser) por uma noção de liberdade incapaz de ser dissociada da ideia de coexistência 

genérica, necessariamente fundada no convívio social pensado e produzido conforme as 

                                                           
9 Nas últimas páginas do capítulo intitulado “Salário, preço e lucro” do volume I de O Capital, Marx 

promove uma importante reflexão acerca do sentido que podem assumir as diferentes reivindicações em 

torno da questão salarial por parte do movimento dos trabalhadores, pontuando as limitações intrínsecas 

aos movimentos que se restringem a luta por melhores salários apenas. 



necessidades reais de todo o gênero humano de forma solidária, justa e materialmente 

igualitária.  
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