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 O NO BRASÍL CONTEMPORA� NEO*

Maria Das Graças Osório P. Lustosa

Introdução

Este ensaio propoH e discutir os impactos das reformas estruturais e
as estrate=gias no tratamento das relaçoH es de propriedade da terra no Brasil
no contexto do capitalismo multinacionalizado, ao tempo em que o forte
desprestí=gio da polí=tica pu= blica de reforma agra= ria coloca em questaHo as
condiçoH es de vida e trabalho; ou seja, o acesso aN s formas de produçaHo e de
reproduçaHo de parcelas expressivas de Trabalhadores Sem Terra, Popula-
çoH es Nativas do Paí=s, Povos Índí=genas, quilombolas etc. Os frequentes des-
montes de direitos aN  terra de trabalho, dos direitos sociais e humanos ele-
mentares como, moradia, sau= de, educaçaHo, dentre outros no paí=s, ocorrem
a despeito de garantias de direitos previstos na ConstituiçaHo Brasileira de
1988. Nas u= ltimas de=cadas, a forte expansaHo de interesses capitalistas, in-
ternacional e nacional pela propriedade privada da terra no Brasil, soma-
dos a expressiva outorga do Estado1 em seus elos estruturais, institucionais
e polí=ticos, te5m constituí=do aparatos de comando e controle, cujas contro-
ve=rsias de um capitalismo subserviente mascaram as graves desigualdades
sociais nas relaçoH es entre as classes, ale=m da obliteraçaHo de acesso a direi-
tos a trabalhadores pobres. Contudo, os novos imperativos capitalistas for-
jados pelo idea= rio de “mundializaçaHo da agricultura2”,  naHo  se reduzem aN
captura de terras pu= blicas, mas integram estrate=gias de expansaHo dos inte-
resses capitalistas nesse setor que, em escala mundial,  tem investido ex-

*DOÍ- 10.29388/978-65-86678-42-0-0-f.251-274
1 Em 13 de dezembro de 2017, o Íncra publicou a ÍnstruçaH o Normativa nº 88, que dispoH e so-
bre a aquisiçaH o e o arrendamento de imo= vel rural por pessoa natural estrangeira residente
no Paí=s e pessoas jurí=dicas, estrangeira autorizada a funcionar no Brasil e brasileira equipa-
rada a estrangeira. Disponí=vel em: <http://www.incra.gov.br/pt/aquisicao–de–terras–por–
estrangeiros.html>, Acesso em: 22 ago. 2020.
2 Nesta concepçaH o, ver a produçaH o intelectual de Ariovaldo Umbelino de Oliveira (2012, p.
3). 
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pressivamente na formaçaHo de oligopo= lios industriais e financeiros3, numa
integraçaHo cada vez maior, agrí=cola e industrial no paí=s, com efeitos sociais,
polí=ticos e culturais complexos a expressivos segmentos que vivem e traba-
lham nesse setor. 

A(  luz  do  materialismo  histo= rico–crí=tico,  averí=gua–se  essas  meta-
morfoses para ale=m da noçaHo restrita aN  captura da terra. Atenta–se, igual-
mente, aos efeitos nas dimensoH es sociais, econo5 micas, culturais e polí=ticas
implicadas nas relaçoH es sociais e de produçaHo. Sob o a5ngulo teo= rico–meto-
dolo= gico, esta ana= lise se apoia no materialismo histo= rico–crí=tico, em estu-
dos e atividades de ensino e pesquisas acade5micas sobre a crí=tica marxista
do Estado e polí=ticas pu= blicas, aportes teo= rico–metodolo= gicos imperiosos,
na apreensaHo dos antagonismos envoltos nos direitos sociais e humanos na
sociabilidade do capital.

Desde o iní=cio dos anos de 1990, a maioria dos paí=ses da Ame=rica
Latina, em especial o Brasil, foi submetida a profundas mudanças econo5 mi-
cas, sociais e polí=ticas, forjadas pela ofensiva neoliberal, cuja maior expres-
saHo  no  a5mbito dessa reestruturaçaHo  produtiva  tem sido o protagonismo
dos mercados no domí=nio de amplos setores da vida social, como na pro-
priedade de terras. Essa hegemonia tem repercussoH es emblema= ticas ao co-
nhecimento social e ao Serviço Social, frente aN s contradiçoH es e aN s desigual-
dades sociais, especialmente no que trata dos desmontes de direitos sociais
e humanos aN  terra de trabalho no setor rural. Sobre a Histo= ria da civilizaçaHo
brasileira, GuimaraHes identificou que, ja=  nos Se=culos XV e XVÍ, nascia o ger-
me de um regime de domí=nio econo5 mico e polí=tico de propriedade de ter-
ras no paí=s, traduzido na apropriaçaHo desigual de “[...] grandes extensoH es
territoriais entregues aos senhores dotados de poderes absolutos sobre as
pessoas e as coisas”. (GUÍMARA
 ES, 1989, p. 46). Moldavam–se, ali, relaçoH es
sociais e de produçaHo entre os senhores que possuí=am terras e os que tra-
balhavam  nas  fazendas  em  formas  desiguais  na  apropriaçaHo  desta.  Nos
anos posteriores, regimes autorita= rios – e em de=cadas mais recentes a con-
quista da democracia no Brasil – sempre estiveram acompanhados de con-
trove=rsias  inerentes aN s  “ofensivas neoconservadoras”  do sistema no que
concernem as estrate=gias de privatizaçaHo de terra; no limite, hoje comanda-
das pelo capitalismo monopolista multinacionalizado. Soma–se a essas de-
terminaçoH es a forte outorga do Estado que, em sua forma polí=tica, integra a
estrutura  do sistema capitalista,  ao  tempo em que  restringe  fortemente
suas açoH es, dando lugar e primazia aN  intervençaHo do mercado. Tais fatos
acenam a agravos na realidade social de camadas que vivem do seu traba-
3 Ídem. Toma–se como base o pensamento de Ariovaldo Umbelino de Oliveira (2012, p. 3) 
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lho, os quais veem negados ou destituí=dos seus direitos, especialmente a
terra, afora as restriçoH es aN  liberdade democra= tica, social e polí=tica.

 No contexto atual, para pensarmos a ampliaçaHo da privatizaçaHo de
terras pu= blicas, por parte de capitais internacionais e nacionais no paí=s, sob
o ponto de vista da propriedade fundia= ria, podemos recordar que a apro-
priaçaHo, produçaHo e exploraçaHo capitalista na agricultura foi objeto relevan-
te dos estudos de Marx, para o qual a ana= lise dessa forma de propriedade
exige o exame “[...]  das relaçoH es especí=ficas de produçaHo e de circulaçaHo
oriundas da aplicaçaHo do capital na agricultura”, sem a qual ficaria “[...] in-
completa a ana= lise do capital”. (MARX, 1991, p. 706). Trata–se de um tema
da maior releva5ncia, cujo interesse aqui e=  sinalizar que, quando Marx trata
da terra,  considera a a= gua e os recursos hí=dricos como acesso= rios e naHo
descolados das fontes de exploraçaHo de riquezas como mine=rios, vegetaçaHo
etc. (MARX, 1991, p. 707). Na atualidade, esses recursos naturais te5m sido
objeto de intervençoH es pu= blicas de interesses capitalistas, nacional e multi-
nacional, fruto das alteraçoH es na regulaçaHo das relaçoH es de produçaHo, ex-
ploraçaHo e monopo= lio do territo= rio. Nesse a5mbito se insere a concepçaHo ju-
rí=dica nas relaçoH es de propriedade privada da terra no Brasil e de fontes
naturais aN  produçaHo de riquezas e interca5mbio de mercadorias.  Assim, e=
mister a discussaHo do papel do Estado como estrutura polí=tica e institucio-
nal, cujas relaçoH es de controle ao desenvolvimento da produçaHo capitalista
e aN  produçaHo de mercadorias conformam a estrutura inerente aN  totalidade
das relaçoH es sociais e de produçaHo. Jinkings sinaliza que, “sem examinar o
Estado moderno, naHo se examina o capitalismo, [...] compreendendo o Esta-
do como [...] expressaHo polí=tica do capital” (JÍNKÍNGS , 2015, p. 10).

Esta ana= lise se estrutura aN  luz de um breve exame sobre as refor-
mas estruturais, com foco mais especí=fico aN  contrarreforma do Estado em
suas relaçoH es com o sistema, face ao papel deste, enquanto base polí=tica, ju-
rí=dica e forma social e estrutural em suas interconexoH es com o capitalismo
multinacionalizado – em especial, a reestruturaçaHo territorial da proprieda-
de agra= ria. Um segundo eixo trata da ana= lise sobre a concepçaHo da forma
polí=tica do capitalismo e do Estado e seus elos com as relaçoH es sociais e de
propriedade entre as classes sociais, face aos efeitos negativos de acesso
aos direitos sociais aos que vivem e te5m a terra como terra de trabalho, for-
ma de produçaHo e de reproduçaHo nesse setor. Neste sentido, embora os di-
reitos sociais naHo se originem no Estado, estes decorrem dos antagonismos
gestados nas relaçoH es sociais de classes, em especial, nas formas de produ-
çaHo social capitalista, cujas bases jurí=dica e social do Estado envolvidas em
formas polí=ticas de conciliaçaHo de interesses contradito= rios constituem “es-
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feras insepara=veis” aN  ana= lise da totalidade da estrutura do capital. Portanto,
a racionalidade dos direitos nessas relaçoH es, se naturalizadas, torna–se im-
possí=vel desvelar a esse5ncia da sociabilidade capitalista. A ressignificaçaHo
do papel do Estado e as evide5ncias de primazia dos interesses do mercado
mascaram os direitos de trabalhadores da terra colocando desafios teo= ri-
co–pra= ticos e e= ticos e polí=ticos ao conhecimento social, em especial, ao Ser-
viço Social. 

A contrarreforma do Estado,  relações de produção e
exploração do território agrário: interfaces aos direi-
tos à terra

A crise  econo5 mica  desencadeada pelas economias no capitalismo
avançado desde os anos de 1970 – e em paí=ses da Ame=rica Latina nas de=ca-
das seguintes, no caso do Brasil, a partir dos anos de 1990 –, resultaram em
reformas neoliberais as quais colocaram em questaHo o papel do Estado na-
cional e o acesso aos direitos de segmentos da classe trabalhadora – em es-
pecial, as que vivem e trabalham na agricultura. Esses fatos se explicam nas
relaçoH es sociais e de produçaHo e circulaçaHo de mercadorias, naHo so=  agrí=co-
las, mas, na lo= gica de reproduçaHo dos interesses de acumulaçaHo do sistema
do capital. Tais metamorfoses imbricam–se nessas relaçoH es cujas contradi-
çoH es e impactos sociais, econo5 micos e polí=ticos resultam em agravos nos ní=-
veis de desigualdades sociais e de pobreza desses segmentos diante das
formas de distribuiçaHo e apropriaçaHo privada da terra e meios de produçaHo.

A ampliaçaHo  da privatizaçaHo  da propriedade privada da terra  no
Brasil e=  acompanhada de processos de exploraçaHo do trabalho e da viole5n-
cia nas relaçoH es de propriedade da terra, tornando imperiosa a ana= lise do
papel do Estado em vista da forma desigual na distribuiçaHo e apropriaçaHo
da terra, especialmente aos que nela vivem e trabalham. No campo da pro-
duçaHo capitalista, esse setor exerce papel peculiar; tendo na renda fundia= -
ria4 uma das fontes estrate=gicas aN  extraçaHo e exploraçaHo de riquezas. Pes-

4 Aqui concebida nos termos de Marx. Refere–se ao desenvolvimento do modo de produçaH o
capitalista na agricultura, em que “a renda fundia= ria so=  pode desenvolver–se como renda
moneta= ria no sistema de produçaH o de mercadorias, “[...] na produçaH o capitalista [...] em que
a produçaH o agrí=cola se desenvolve na mesma medida em que a produçaHo agrí=cola se torna
produçaH o de mercadorias; [...] o produto agrí=cola se torna mercadoria, valor de troca e valor.
A produçaH o de mais–valia e de produto excedente aumenta [...], com a produçaH o capitalista,
a produçaH o de mercadorias acresce e por conseguinte a produçaH o de valor”. (MARX, 1971, p.
731–732)
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quisas mostram avanços na formaçaHo de monopo= lios aN  extraçaHo de rendas
e geraçaHo de mais–valia e valores que exultam em multiplicidades de explo-
raçaHo e equivalentes, com significados aN  produçaHo e circulaçaHo das merca-
dorias voltadas aN  criaçaHo de riquezas, cre=ditos outorgados pelo Estado e li-
beraçaHo de fundos pu= blicos em favor do mercado5. O Brasil historicamente
se destaca como um paí=s de economia – classificada em pesquisas afins –
como  modelo  “prima= rio–exportador”  de  mate=rias–primas,  cujo  padraHo
mostra–se hegemo5 nico na detençaHo de  commodities e na expansaHo da ca-
deia de agronego= cios, impe=rio expressivo de megacorporaçoH es de produçaHo
em setores de produçaHo sulcroalcooleira, energe= tica, dentre outros6. Neste
debate ganha destaque a intensa disputa entre paí=ses capitalistas que in-
vestem fortemente no domí=nio dos espaços e dos territo= rios, em defesa de
seus fins econo5 micos e financeiros, na busca de exploraçaHo de recursos na-
turais, como ja=  citado. O discurso aparente de integraçaHo de economias cha-
madas desenvolvidas e as em desenvolvimento impoH e ana= lises capazes de
avançar aN  crí=tica aos desafios dessa contrarreforma do Estado,  no papel
que atribui “[...] fortes direitos aN  propriedade privada” (HARVEY, 2005, p.
75), aN  garantia expressiva dos interesses e direitos das classes dominantes.

Esses feno5 menos instigam atençaHo especial ao exame do papel do
Estado, esfera de sustentaçaHo dos elos entre este e o mercado, cuja expan-
saHo da “[...] estrate=gia estatal–privada” tem como uma de suas funçoH es a ex-
traçaHo da “renda da terra”, daí= a corrida pela exploraçaHo e a produçaHo de ri-
quezas. Mas, atençaHo! Esses interesses naHo se reduzem a estes nexos. O se-
gredo destas relaçoH es esta=  no pro= prio propo= sito da “[...] produçaHo capitalis-
ta em que a produçaHo agrí=cola se torna mercadorias, e acresce a produçaHo
de valor”, como o fundamento da acumulaçaHo capitalista (MARX, 1991, p.
731). Como destaca Delgado, “os recursos naturais saHo o vetor principal de
competitividade externa baseado em estoques de finitos recursos naturais”.
(DELGADO, 2010, p. 122–123). Uma reengenharia econo5 mica em que a cri-
açaHo de polí=ticas pu= blicas recupera interesses do capital, com a interfere5n-
5 Muitas saHo as pesquisas sobre o crescimento expressivo da participaçaH o de capitais finan-
ceiros externos na produçaH o de commodities de diferentes ramos, cana de açu= car, etanol, Bi-
oenergia, etc. Cruz explicita a participaçaH o do Estado, Banco BNDES, tanto em relaçaH o aN  con-
cessaH o de propriedade, produçaH o, fusoH es de grandes monopo= lios de paí=ses da Europa, Esta-
dos Unidos, China etc. SaH o muitos os exemplos de usos de recursos pu= blicos como do Fundo
de Amparo ao Trabalhador, BNDES, destinados a financiar a produçaH o da cana–de–açu= car.
(CRUZ, 2017, p. 124–143).
6 Grandes extensoH es de terras saHo ocupadas no Brasil com a produçaH o agrí=cola, a exemplo da
soja, cultura que ocupa a= rea mais extensa. Segundo Cruz, conforme dados do ÍBGE, saH o “[...]
23.339.094  mil  hectares  de  terras  cultivados,  similar  ao  territo= rio  de  Portugal”.  (CRUZ,
2017, p. 108)
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cia do Estado. Sobre estas questoH es, Delgado mostra que a relaçaHo entre re-
alidade fundia= ria e acumulaçaHo capitalista se faz numa combinaçaHo entre a
concentraçaHo da propriedade e a exploraçaHo dos recursos naturais, onde a
distribuiçaHo  desigual  da terra  forma o ama= lgama de um modelo agra= rio
apoiado na apropriaçaHo da renda fundia= ria, com graves impactos sociais,
ale=m de ambientais e a “equidade social” (Íbidem, p. 120–121). Nesse a5mbi-
to de competitividade, operam os subsí=dios e recursos financeiros, cuja di-
mensaHo confere o estatuto de “Estado como produto da divisaHo do traba-
lho”. (LUSTOSA, 2012, p. 202). Acentuam–se os interesses capitalistas es-
trangeiros na busca de domí=nio e controle das principais fontes de riquezas
naturais do paí=s destinadas aN  transformaçaHo das mate=rias–primas em mer-
cadorias,  expressivas fontes de riqueza, em ganhos de produtividade, lu-
cros e extraçaHo de mais–valia aN  formaçaHo da “renda de monopo= lio” (DELGA-
DO, 2010, p. 120). 

Sob o a5ngulo teo= rico e histo= rico essa lo= gica capitalista resulta da açaHo
dos homens na capacidade que te5m em “[...] controlar socialmente uma for-
ça natural, de utiliza= -la, de apropriar-se dela ou doma= -la por meio de obras
feitas pelo homem [...]”. (MARX,  1971,  p.  589).  Entretanto,  cabe destacar
que a transformaçaHo em mercadorias integra a produçaHo na agricultura e
na indu= stria, incita a polí=tica de privatizaçaHo da propriedade da terra, su-
pervaloriza os interesses de capitais estrangeiros e a corrida pelo domí=nio
do mercado de terras, territo= rio e a exploraçaHo de recursos naturais. Trata–
se de uma multinacionalizaçaHo cuja origem, de acordo com as afirmaçoH es
de Oliveira (2012, p. 5), foi derivada 

[...] do processo de transformaçaHo das empresas nacionais em empre-
sas internacionais e multinacionais atrave=s da expansaHo por diferen-
tes paí=ses via abertura de filiais, aquisiçoH es, fusoH es, associaçoH es [...],
feno5 menos integralmente interconectados.

As complexidades da agricultura mundializada, os rearranjos insti-
tucionais nela inseridos, ganham um novo significado: “[...] e=  muito mais do
que a pura e simples internacionalizaçaHo ou multinacionalizaçaHo da econo-
mia” (OLÍVEÍRA, 2012, p. 5). No atual contexto, acentua–se o protagonismo
do Estado brasileiro nas relaçoH es de propriedade, insta5ncia na qual se efe-
tuam os interesses de classes, esfera polí=tica e jurí=dica de legalizaçaHo do di-
reito de propriedade privada,  melhor dizendo,  dissimulada como direito
geral (LUSTOSA, 2012, p. 201), cabendo aí= a crí=tica a essa economia polí=tica
das desigualdades, em suas novas nuances nessas relaçoH es entre o Estado,
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o mercado e as classes agra= rias. O papel do Estado e o lugar do direito a ter-
ra, a concepçaHo abstrata e jurí=dica na regulaçaHo da vida social e os funda-
mentos ontolo= gicos e so= cio–polí=ticos dos direitos de classe nessa sociabili-
dade em tempos de crise capitalista po= s–neoliberal  acirram os mecanis-
mos, na mesma proporçaHo em que mascaram, fortemente, os efeitos das re-
laçoH es de dominaçaHo e exploraçaHo do trabalho. Tais relaçoH es denotam que
naHo e=  so=  a terra o atrativo maior dos interesses de acumulaçaHo do modo ca-
pitalista de produçaHo no Brasil, mas inclui outras riquezas naturais envol-
vendo estruturas econo5 micas, so= cio–polí=ticas e jurí=dicas. 

Considera–se importante apreender que a concepçaHo crí=tica em re-
laçaHo aN  luta por direitos nas relaçoH es de propriedade no capitalismo exigem
examinar a origem das formas sociais dessa sociabilidade, as quais ema-
nam das relaçoH es sociais e de produçaHo, precisamente, nas formas sociais,
econo5 micas, ale=m de jurí=dica e polí=tica intrí=nsecas aN  esfera estatal nas cone-
xoH es capitalistas cujas formas sociais – ale=m das relaçoH es de propriedade,
trabalho, a troca de mercadorias – tambe=m se inserem os direitos, bases
inerentes aN  visaHo da totalidade. (MASCARO, 2013, p. 21–22). Como sinaliza
Wood, “para Marx, o segredo u= ltimo da produçaHo capitalista e=  polí=tico”; em
sua crí=tica, o mecanismo mais eficiente de defesa do capital e=  “separar a
economia de polí=tica” (WOOD, 2003, p. 28). O Estado, como forma polí=tica
cujas dimensoH es jurí=dica e institucional servem aN  sustentaçaHo das estrutu-
ras e relaçoH es sociais e de produçaHo, em resumo, exerce o controle aN  repro-
duçaHo do sistema do capital; isto e= , na sociedade da mundializaçaHo das mer-
cadorias atua cada vez mais como esfera de “[...] articulaçaHo e manutençaHo
[...] do sistema global” (PANÍAGO, 2012, p. 82). 

A ana= lise sobre a correlaçaHo desses aparatos naHo se limita aN  forma
polí=tica do Estado, exige enfatizar os elos entre a polí=tica e a economia, es-
feras indissocia= veis da sociabilidade capitalista. O Estado, nos artifí=cios e
discursos da neutralidade em suas relaçoH es com a sociedade civil, faz uso
de recursos,  inclusive,  desumanos,  como a repressaHo/coerçaHo.  Embutido
em suas contradiçoH es, o direito conforma o elo institucional e base aN  media-
çaHo e amenizaçaHo dos antagonismos sociais; enquanto dimensaHo jurí=dica e
polí=tica, baliza a concepçaHo burguesa de homem como cidadaHo. De forma
du= bia, opera numa tende5ncia trivial na negaçaHo de direitos ao trabalho ou
ao trabalhador. Neste sentido, nessa sociedade o direito e=  dissimulado no
idea= rio de direito geral, definido como igual para todos. A pole5mica se ins-
taura mediante as contradiçoH es e antagonismos que permeiam essas rela-
çoH es,  cujas  raí=zes  te5m lugar  na lo= gica  do modo de produçaHo  capitalista.
Como vimos, o Estado tem na forma jurí=dica e na regulaçaHo dos direitos as
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bases polí=tica e institucional imanentes aN  estrutura de reproduçaHo do capi-
tal. Essas te5m origem na economia polí=tica cla= ssica, onde os idea= rios de li-
berdade e igualdade, naHo apenas dos direitos ao trabalho, incluem a propri-
edade privada etc. (MARX; ENGELS, 1991, p. 96 –100). Nessa sociabilidade,
as concepçoH es de igualdade e de liberdade – vistas na apare5ncia de açoH es
polí=ticas, escolhas, livre autonomia, originadas na ideia de vontade dos ci-
dadaHos – saHo incapazes de desvelar a esse5ncia das engrenagens das rela-
çoH es sociais nelas impregnadas. Ou seja, descoladas das contradiçoH es das
relaçoH es entre o Estado, capital e o trabalho, engendradas nas lutas de clas-
ses manifestas em ilusoH es, dificultam a percepçaHo crí=tica sobre os graves
conflitos sociais, em especial,  no setor agra= rio. As histo= ricas açoH es de re-
pressaHo e autoritarismos do Estado brasileiro com os movimentos sociais
agem aN  despolitizaçaHo das lutas dos trabalhadores quanto aos direitos de-
mocra= ticos previstos constitucionalmente, como a terra de trabalho. Expli-
car o papel do Estado na totalidade dessas relaçoH es naHo se restringe aos
elos de poder, incluem dimensoH es polí=tica e jurí=dica no enfrentamento das
contradiçoH es capital–trabalho. Nessas intervençoH es, o uso de meios buro-
cra= ticos, como Leis, Regulamentos, advindas do poder instituí=do, cujas nor-
mas jurí=dicas “[...] estatais conformam o sujeito de direitos” na ideologia do
capital, o sistema cria o sujeito de direitos, mas, a institucionalizaçaHo jurí=di-
ca prove=m da açaHo do Estado (MASCARO, 2013, p. 19–43). Mas, atençaHo!!! O
direito, na visaHo burguesa, naturalizada, acrí=tica, desprovida das relaçoH es
sociais, de produçaHo e de classes, perde a razaHo de ser. Daí= a e5nfase nas ba-
ses teo= ricas acenadas como indissocia= veis aN  apreensaHo crí=tica e histo= rico–
diale= tica da realidade estrutural capitalista, como totalidade em suas com-
plexidades. 

Cristina Paniago (2012) e Me=sza= ros (2015) tambe=m contribuem a
elucidar a lo= gica  dessas relaçoH es,  e  mostram a  necessidade de acirrar  a
crí=tica marxista ao direito e ao papel do Estado, apreendido, aqui, naHo ape-
nas como restrito aN  base material ou econo5 mica do capital, mas como uma
“[...] estrutura de comando abrangente”, melhor dizendo, uma “[...] superes-
trutura legal e polí=tica [...] como as estruturas reprodutivas materiais, dire-
tas, que te5m suas pro= prias dimensoH es superestruturais”. (PANÍAGO, 2012,
p. 83–84). Conforme destaca Paniago, naHo pode haver autonomia entre o
Estado moderno e o capital, porque ambos “saHo um so=  e insepara=veis” (PA-
NÍAGO 2012, p. 85). Essas relaçoH es entre o Estado e as classes te5m como
maior expressaHo a destruiçaHo de direitos sociais e humanos, em especial,
aos trabalhadores pobres, da cidade e do campo. Curiosamente, ocorre que,
no lugar do Estado reafirmar os direitos como a lo= gica pro= pria do capital e

258



BARBOZA, D. R.; BOTELHO J. (Orgs.). Lutas sociais e a ofensiva do capital no Brasil contemporâneo: desafios e estratégias de organização da classe traba-
lhadora. Uberlândia, Navegando Publicações, 2020.

disfarçar suas ofensivas em tempos de crise, ao contra= rio, escancara açoH es
de devastaçaHo do trabalho e de direitos, resultado de contradiçoH es e anta-
gonismos dessa crise estrutural. 

Portanto,  pensar  a  funcionalidade  dos  direitos  nessa  perspectiva
impoH e considerar os paradoxos aN s relaçoH es sociais face aN s tende5ncias de
acirramento da negaçaHo de direitos, ainda que assegurados constitucional-
mente, condiçaHo essa que naHo o desonera das ocorre5ncias das reformas es-
truturais, institucionais e burocra= ticas que viabilizam as polí=ticas, serviços
sociais e jurí=dicos. Os protestos e contestaçoH es sobre acesso aos direitos –
como os que ocorrem no a5mbito da sau= de pu= blica no Brasil –, ao priorizar a
individualizaçaHo da luta por direitos sociais, fragilizam o trato das expres-
soH es da questaHo social, quando tentam confundi–la com expansaHo de direi-
tos sociais. No capitalismo monopolista multinacionalizado7 essas interco-
nexoH es econo5 micas e polí=ticas entre economias nacionais e internacionais
interferem na proemine5ncia da forma jurí=dica e social dos direitos. 

A forma política do capitalismo e do Estado: interfaces
às relações sociais e de propriedade 

No atual contexto de desenvolvimento do sistema do capital, o cres-
cimento de demandas por afirmaçaHo de direitos evidencia a importa5ncia de
ana= lises crí=ticas com foco na ressignificaçaHo do papel do Estado brasileiro.
As reformas estruturais, no contexto da contrarreforma do Estado em suas
relaçoH es com a sociedade, formam a base de racionalidade e regulaçaHo dos
direitos sociais do trabalho, onde as contradiçoH es e paradoxos e intercone-
xoH es  se  explicam  na  “forma  polí=tica  do  capitalismo”  (MASCARO,  2013,
p.63). Ísso porque, a e5nfase aN  concessaHo de direitos na sociedade burguesa
na esfera do Estado supoH e que este “[...] esta=  estruturalmente mergulhado
na totalidade das relaçoH es sociais capitalistas”. (MASCARO, 2013, p. 35). Ou
seja, o sistema do capital cria as formas sociais aN  sua reproduçaHo, no forma-
to do Estado, cuja “forma polí=tica” revela–se como insta5ncia burocra= tica in-
dissocia= vel dessas relaçoH es. O Estado integra diferentes setores da produ-
çaHo, industrial, agrí=cola e de serviços etc., e constitui a totalidade, onde o
capital encontra sua base e estruturas polí=tica e jurí=dica de efetuaçaHo de
7 A concepçaH o de multinacionalizaçaH o de capitais e=  aqui entendida, nos termos de Oliveira,
como um ciclo capitalista que deu origem “[...] ao processo de transformaçaHo das empresas
nacionais em empresas internacionais e multinacionais atrave=s da expansaH o por diferentes
paí=ses via abertura de filiais, aquisiçoH es, fusoH es, associaçoH es [...] feno5 menos integralmente
interconectados”. (OLÍVEÍRA, 2012, p. 5)
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seus interesses. Sob o a5ngulo polí=tico, Mascaro nos alerta que, no capitalis-
mo, o feno5 meno polí=tico naHo se limita ao Estado, mas,  nele se condensa.
“[...] O Estado e=  o nu= cleo material da forma polí=tica capitalista. O governo e=
o nu= cleo poderoso e dirigente do Estado e a administraçaHo pu= blica e=  seu
corpo burocra= tico”. (MASCARO, 2013, p. 38). 

O Estado, no setor agra= rio, se constitui parte da totalidade onde o
capital encontra sua base e estrutura polí=tica e jurí=dica destinada a efetuar
seus interesses. Contudo, e=  mister esclarecer a razaHo mais especí=fica dessas
esferas, como o lugar dos direitos sociais e, no co5 mputo particular, como se
coloca o direito aN  propriedade. 

 Sob o a5ngulo teo= rico, concepçoH es abstratas sobre o papel do Estado
foram objetos da crí=tica de Marx aN  Hegel, quanto aos limites do pensamento
abstrato  descolado  da  realidade  histo= rica  concreta.  Ou  seja,  a  visaHo
naturalizada dos direitos e das desigualdades na sociedade de classes exige
considerar a importa5ncia da teoria como força material,  mas,  sobretudo,
apreender  os  limites  desta,  como  via  incapaz  de,  por  si,  transformar  a
realidade. Por essa razaHo, Marx propo5 s inverter a concepçaHo idealizada de
Hegel para o qual todas essas esferas se resumiam no Estado. Para Marx, a
filosofia especulativa do direito naHo era capaz de resolver os problemas da
realidade polí=tica  alemaH ,  na  medida em que o u= nico meio  de superaçaHo
daquelas dificuldades era “a atividade pra= tica” (MARX, 1964, p. 86). Para
Marx, a concepçaHo neo–hegeliana sobre o Estado era equivocada ao negar a
atividade  pra= tica  e  a  capacidade  pra= tica  do  humano  na  superaçaHo  da
realidade histo= rica,  como u= nico instrumento capaz dessa ultrapassagem,
em sua afirmaçaHo:

Sem du= vida, a arma da crí=tica naHo pode substituir a crí=tica das armas:
a força material so=  sera=  derrubada pela força material; mas a teoria
em si torna–se tambe=m uma força material quando se apodera das
massas. A teoria e=  capaz de se apoderar das massas ao demonstrar–se
ad hominem, e demonstra–se ad–hominem logo que se torna radical.
Ser radical e=  agarrar as coisas pela raiz. Mas, para o homem a raiz e=  o
pro= prio homem (MARX, 1964, p. 86).

Estas premissas indicam a releva5ncia da crí=tica teo= rica quanto aN  lo= -
gica do capital.  Somam–se, a esta,  a dimensaHo pra= tica objetiva,  cujo vie=s
analí=tico permite afirmar que os direitos nas relaçoH es sociais de proprieda-
de integram a estrutura, e sua ge5nese enigma= tica e=  dissimulada nessa socia-
bilidade, para ale=m da concepçaHo abstrata da realidade. Essa ultrapassagem
implica desvelar os paradoxos que permeiam as relaçoH es sociais e de pro-
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duçaHo, terreno de onde emanam as relaçoH es de exploraçaHo e de dominaçaHo
na sociedade capitalista. Pore=m, e=  mais precisamente na esfera da circula-
çaHo de mercadorias o lugar onde se explicitam as configuraçoH es dos sujei-
tos de direito (NAVES, 2000, p. 54). Dessa forma, o Estado possui autono-
mia na totalidade da ordem capitalista onde a forma polí=tica do capitalismo
pode ser auto5 noma em relaçaHo aos indiví=duos e as classes, bem como a au-
tonomia  do  Estado  na  forma  e  mecanismos  de  reproduçaHo  capitalista.
(MASCARO, 2013, p. 45). Contudo, e=  na forma valor que se encontra a defi-
niçaHo da forma polí=tica do Estado: 

[...] e=  porque a produçaHo capitalista se movimenta, na igualdade for-
mal entre capital e trabalho e na liberdade de liames de exploraçaHo da
vontade  manifesta  uma insta5ncia  polí=tica  separada a princí=pio  das
partes [...] garantindo o ví=nculo imparcial (MASCARO, 2013, p. 45). 

Ígualmente, no a5mbito da reproduçaHo do capital, pode–se apreen-
der a distinçaHo das classes, proprieta= rias e trabalhadoras. No atual cena= rio
de capitalismo multinacionalizado, essas mudanças atingem diversos seto-
res da vida social, econo5 mica, polí=tica, bem como na produçaHo, no papel do
Estado, base de origem dos interesses gerais (NAVES, 2000, p. 82). Mas, o
papel deste vai ale=m dessa base material, pois se insere a polí=tica como lu-
gar de açaHo de cidadania e os direitos sociais, culturais, como: sau= de, mora-
dia, terra, trabalho, liberdade, lazer etc. 

Assim, o capitalismo dos monopo= lios tem por esse5ncia a ampliaçaHo
e dominaçaHo de monopo= lios financeiros, onde a fusaHo de capitais no padraHo
econo5 mico transnacionalizado se associa em busca da acumulaçaHo e com-
petitividade intercapitalista (LE� NÍN, 1987, p. 87–91), pois os impactos so-
bre o mundo do trabalho resultam na reduçaHo do emprego, na precarizaçaHo
e terceirizaçaHo da força de trabalho. Conforme os dados recentes do ÍPEA
(2019),  “3,3  milhoH es  de  brasileiros  naHo  te5m  emprego  ha=  mais  de  dois
anos”8. Daí= o papel do Estado nesse contexto se materializa, sobremodo en-
raizado e insepara=vel da materialidade do capital e do trabalho. (ME� SZA� -
ROS, 2015, p. 29). Para Me=sza= ros, a crise estrutural do capitalismo contem-
pora5neo “[...] demanda por um envolvimento cada vez mais direto do Esta-
do, na sobrevive5ncia contí=nua do sistema [...]” (ME� SZA� ROS, 2015, p. 27). 

8 Disponí=vel em: 
<https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?
option=com_content&view=article&id=34817&catid=3&Ítemid=3>.  Acesso  em:  19  jun.
2019. 
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Mas, e=  preciso adensar o pensamento crí=tico a esse padraHo capitalis-
ta no qual o mercado, em suas premissas sociais e econo5 micas, ja=  separa,
por si so= , os sujeitos sociais; contudo, predominam aí= diferenças econo5 mi-
cas e sociais importantes (THERBORN, 1999, p. 84–85). EntaHo, o significado
das contradiçoH es entre a prevale5ncia hegemo5 nica do mercado e o feitio da
democracia no paí=s exige sinalizar as diferenças entre essas duas esferas: a
democracia e o mercado. Como afirma Boro= n, “se na democracia o que con-
ta e=  a base sobre a qual repousa”, – e, de outro modo, isso implica na maio-
ria –, “nos mercados os atores saHo os que se concentram na cu= pula” (BO-
RO� N, 1999, p. 22). Tem–se um primeiro elemento aN  crí=tica a essas contradi-
çoH es, base das desigualdades dos direitos, os quais indicam as mudanças no
papel do Estado. Conforme sinaliza Atí=lio Boro= n, o mercado “divide estrutu-
ralmente os cidadaHos”; ou seja, no mercado 

[...] o consumo de um significa o naHo consumo do outro. A lo= gica da
democracia e=  a de um jogo de somas positivas. A do mercado e=  a de
um jogo de soma zero: o lucro do capitalista e=  a insuficie5ncia do sala= -
rio (BORO� N, 1999, p. 22–24). 

Aprofundando um pouco essa discussaHo com Luka=cs, este nos diz
que o nu= cleo teo= rico da crí=tica de Marx aN  economia polí=tica cla= ssica mostra
que os antagonismos da ordem capitalista comumente saHo vistos numa di-
mensaHo naturalizada e formal da histo= ria: “[...] tomam o movimento da so-
ciedade como [...] um movimento das coisas cujo controle se submete, em
vez de as controlarem” (LUKA� CS,  1989, p.  62).  Os limites deste trabalho
dispensam alongarmos esta discussaHo. No entanto, cabe destacar a impor-
ta5ncia teo= rica dessas determinaçoH es das relaçoH es entre o Estado e as clas-
ses agra= rias no que se refere a coerçaHo aN s lutas pela democracia e direitos
ou dificuldades e negaçaHo de direitos e da cidadania, esferas cujos pape= is
entre  o Estado e  a  sociedade civil  naHo  se  confundem9.  Nesta  direçaHo  de
apreensaHo das contradiçoH es impostas pelo mercado na realizaçaHo de seus
interesses no trato da propriedade privada da terra, apreende–se que “[...]
o monopo= lio da propriedade da terra e=  pressuposto histo= rico e fica sendo
base constante do modo de produçaHo capitalista”. (MARX, 1991, p. 708). 

Dessa forma, a apropriaçaHo e a distribuiçaHo desigual de bens e ri-
quezas entre as classes sociais tendem aN  negaçaHo de direitos sociais e hu-

9 Ver Frederico (1995, p. 68), ao explicar o papel da burocracia aN  qual o Estado pretende se
transformar e se confundir com a sociedade civil. Ver tambe=m, a este respeito, as discussoH es
de Boro= n (1999, p. 193) e Harvey (2005, p. 91–95).
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manos nessas relaçoH es de propriedade no paí=s, inclusive o direito aN  terra10

aos que vivem e trabalham na agricultura11. Segundo a ComissaHo Pastoral
da Terra (CPT, 2018), existem no Brasil 4,8 milhoH es e oitocentas mil famí=-
lias aguardando o direito de acesso aN  terra, a ser obtida atrave=s da polí=tica
de Reforma Agra= ria brasileira, a qual, no ano de 2017, nenhuma famí=lia foi
assentada12.

Sendo assim, atrave=s desta esfera, pode–se avaliar a forma em que
se efetivam os direitos no a5mbito da propriedade da terra na sociedade
brasileira. Para Mascaro, o Estado tem uma autonomia na totalidade da or-
dem capitalista e que esta existe na reproduçaHo do sistema. Em outras pala-
vras, a forma polí=tica do capitalismo pode ser auto5 noma em relaçaHo aos in-
diví=duos e as classes, bem como “a autonomia do Estado decorre da forma
e dos mecanismos de reproduçaHo capitalista” (MASCARO, 2013, p. 45). 

Estado, direitos sociais e humanos: análise crítica à so-
ciabilidade do capital

Como explicitado no iní=cio deste ensaio, ao longo da histo= ria da civi-
lizaçaHo brasileira o avanço das forças produtivas e a consequente superex-
ploraçaHo13 da força de trabalho geraram contradiçoH es, frutos da divisaHo do
trabalho nas distintas esferas, nas relaçoH es sociais, de produçaHo e de pro-
priedade da terra. Apreender a lo= gica da constituiçaHo social do Estado e no
co5 mputo deste,  desvelar  os  paradoxos  e  antagonismos  que  permeiam  a

10 De acordo com Oliveira, baseado em dados do ÍNCRA, desde os anos 2003 ate=  2014, houve
uma diminuiçaH o expressiva na realizaçaHo de assentamentos rurais. O governo Lula da Silva
afirmou ter assentado “[...] um total de 381 mil famí=lias”, mas, na verdade, assentou apenas
“[...] 150 mil famí=lias”. Ígualmente, a presidente Dilma disse ter assentado “[...]150 mil famí=-
lias”, no entanto assentou “[...] apenas 31 mil famí=lias em assentamentos novos” (OLÍVEÍRA,
2012, p. 29).
11 No Brasil, ainda existem “200 mil famí=lias em acampamentos aN  espera da reforma agra= ria,
[...] ale=m de 3,5 milhoH es” que vivem e produzem em terras de outros. “A meta do Íncra ate=
2018 era assentar 120 mil famí=lias”. (MADEÍRO, 2015). Cf. < https://noticias.uol.com.br/co-
tidiano/ultimas–noticias/2015/04/15/novo–modelo–freia–reforma–agraria–e–aumenta–
fila–de–sem–terra–no–pais.htm >. Acesso em 05 out. 2020.
12 Disponí=vel  em  <https://mst.org.br/2018/03/16/nenhuma–familia–foi–assentada–no–
brasil–em–2017–afirma–cpt/>. Acesso em: 26 ago. 2020.
13 Os limites deste trabalho impedem ampliar esta concepçaH o, mas o emprego desta catego-
ria se baseia nas reflexoH es de Filho (2013, p.51), em uma Ca= tedra a Ruy Mauro Marini, o qual
a compreende como uma forma particular de exploraçaH o fí=sica e violaçaH o do valor do traba-
lho.  Disponí=vel:  <https://www.conjur.com.br.2018–nov–10/opiniao–numeros–judicializa-
çao–saude>. Acesso em 27 jun. 2019.
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atribuiçaHo de direitos na sociedade de classes e suas contradiçoH es requer
examinar a emergente “divisaHo do trabalho” como um marco teo= rico essen-
cial,  como ensinaram Marx e Engels, esfera segundo os quais constituem
“[...] um dos momentos capitais do desenvolvimento histo= rico”. E�  no a5mbito
dessas “[...] contradiçoH es entre o interesse particular e o interesse coletivo
que o Estado toma [...] a forma auto5 noma, separada dos reais interesses
particulares e gerais [...]” (MARX; ENGELS, 1991, p. 47–48).

Sobre essa lo= gica, cabe destacar o papel do Estado como forma po-
lí=tica, mas naHo restrito a esta, cuja atuaçaHo deste na sociedade implica en-
tender sob o a5ngulo teo= rico que, a “[...] ilusaHo jurí=dica [...] reduz o direito aN
vontade”, nesse caso, o direito e=  reduzido aN  lei descolada das fases ulterio-
res ao progresso material das coisas (MARX; ENGELS, 1991, p. 96–100). E�
importante lembrar aqui uma observaçaHo crí=tica feita por Marx sobre essa
assertiva,  segundo o qual  “[...]  o direito privado na sociedade capitalista
emana da propriedade privada” (MARX, ENGELS, 1991, p. 98).

A apreensaHo crí=tica destes fundamentos teo= ricos nos permite afir-
mar que, no capitalismo multinacionalizado, as relaçoH es entre o Estado, o
mercado e o capital saHo cada vez mais estreitas e interconectadas, donde a
ressignificaçaHo do papel do Estado e a garantia de reproduçaHo da sociedade
nessa racionalidade requer identificar os meios e instrumentos avançados
– tecnolo= gicos, burocra= ticos – cujo exame possibilita a desmistificaçaHo da
funcionalidade dessas estruturas aN  reproduçaHo dos interesses de acumula-
çaHo e esfera polí=tica de comando aN  regulaçaHo e reproduçaHo da sociedade.
Aqui se percebe uma via de açaHo e o papel harmonizador ou conciliador
que  exercem  as  instituiçoH es  estruturantes  da  sociedade  capitalista,  com
destaque aN s esferas jurí=dicas do Estado, como espaços de preme5ncia e in-
flue5ncias, donde suas “[...] teorizaçoH es ideolo= gicas e polí=ticas mais mediadas
aN  sua  raison d’être e de sua proclamada legitimidade” (PANÍAGO, 2012, p.
85). Nessa esfera, o significado dos direitos, seus objetivos e funçoH es na or-
dem capitalista, estaHo implí=citos na relaçaHo entre a “universalidade” a qual
obstrui a esfera da “particularidade”. O sistema lança maHo de artifí=cios que
operam na mistificaçaHo da realidade, obstaculizam ou oprimem as chances
aN  luta pela autonomia e a liberdade. Contudo, essas engrenagens tendem a
confundir os pape= is e compete5ncias entre o Estado e a sociedade civil, cujas
amarras e os antagonismos se evidenciam nas relaçoH es entre o pu= blico e o
privado. Estes aspectos remetem adensar a crí=tica aN  funcionalidade das po-
lí=ticas  pu= blicas  de  Estado,  enquanto  instrumentos  burocra= ticos  de  sua
constituiçaHo social, naHo na forma reificada e equivocada de objeto dos capi-
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talistas, mas o Estado como “a forma polí=tica do capitalismo”. (MASCARO,
2013, p. 63). 

Destaca–se que tais polí=ticas englobam a discussaHo sobre a liberda-
de e os direitos sociais e humanos no capitalismo. Mascaro destaca leituras
aN  definiçaHo normativa dos direitos humanos em concepçoH es teo= ricas con-
servadoras ou juspositivistas e marxistas. Esta u= ltima vertente ganha des-
taque no pensamento de Pachukanis sobre a relaçaHo entre direito e capita-
lismo, o qual define como “forma social especí=fica do capitalismo”, base re-
levante aN  concepçaHo dos direitos humanos no a5mbito das contradiçoH es e
ambiguidades da sociabilidade do capital. (MASCARO, 2017, p. 116–117). 

Para esse autor, o sistema de classes da=  origem aos sujeitos de di-
reitos subjetivos, esferas de liberdade e os ví=nculos formais e relaçoH es con-
tradito= rias na sociedade. Assim, o conjunto de direitos subjetivos forma a
base polí=tica aN  afirmaçaHo dos direitos humanos, resultando nas determina-
çoH es sociais no campo jurí=dico e na forma mais ampla dos direitos no capi-
talismo. Conforme sí=ntese desse autor, “no capitalismo esta=  a chave do fe-
no5 meno histo= rico do sujeito de direito, dos direitos subjetivos e dos direi-
tos humanos”. (MASCARO, 2017, p. 120). Neste sentido, encontram–se os
fundamentos que nos permite reconhecer que o direito na sociedade bur-
guesa, da mesma forma que promove o homem em cidadaHo, torna os traba-
lhadores desprovidos de sua condiçaHo de classe de direitos. Tal afirmaçaHo
pode ilustrar a exemplo da pra= tica de criminalizaçaHo das lutas sociais de
trabalhadores em nossa sociedade. Por sua vez, a representaçaHo jurí=dica da
polí=tica mais favorece o Estado, o qual tende a tornar a classe trabalhadora
prisioneira da “ideologia jurí=dica e polí=tica” da classe dominante (NAVES,
2000, p. 85). Ou seja, esse modelo desfavorece, ou melhor, nega ou oblitera
os conflitos e lutas sociais dessa classe.

Nessa  trilha  teo= rica,  observa–se  que  as  investidas  do capital  em
tempos de crises acenam ao uso de novas arbitragens ou fetiches que dissi-
mulam a concepçaHo real da relaçaHo do Estado como “[...] esfera onde os in-
teresses particulares de uma classe se impoH em a todos como se fossem os
verdadeiros ‘interesses universais’” (FREDERÍCO, 1995, p. 81). Este feno5 -
meno e=  acrescido ao papel da burocracia de Estado, que “[...] nada mais e=  do
que a expressaHo disfarçada dos antagonismos entre sociedade civil e Esta-
do”  (FREDERÍCO,  1995,  p.  69).  A  afirmaçaHo  de  Frederico,  amparada em
Marx, diz que a burocracia se constitui num 

[...] artifí=cio lo= gico para tentar juntar o que, na realidade, encontra–se
separado [...], a burocracia e=  apenas mais uma corporaçaHo: e= , portan-
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to, ‘a sociedade civil do Estado’, e=  o Estado querendo transformar–se
em sociedade civil (Íbidem). 

Assim sendo, a representaçaHo jurí=dica do Estado burgue5s se insere
na visaHo abstrata de separaçaHo entre este e a sociedade civil, cuja dissocia-
çaHo se traduz “[...] na distinçaHo jurí=dica entre o pu= blico e o privado” (NA-
VES, 2000, p. 81–85). Os antagonismos nos interesses dessas duas esferas,
na ideologia jurí=dica burguesa, formam os elos que subordinam os interes-
ses particulares e os gerais, advindo daí= a ilusaHo na concepçaHo dos “[...] inte-
resses coletivos, [...][que] torna necessa= rio o controle e a intervençaHo pra= ti-
ca  atrave=s  do  iluso= rio  interesse  ‘geral’  como  Estado”,  (MARX;  ENGELS,
1991, p. 49)14. Cabendo a este, na condiçaHo de representante dos interesses
gerais, a compete5ncia e o papel de intervir nas contradiçoH es das relaçoH es de
classes na sociedade.

Essas novas ofensivas do capitalismo em meio aN  crise estrutural no
Brasil, a partir de 2008, acirram as relaçoH es com o mercado onde as formas
de dominaçaHo exigem maior controle e açaHo polí=tica do Estado. Este revolu-
ciona serviços, e recursos tecnolo= gicos, financeiros, ideo–polí=ticos etc., com
impactos graves aos trabalhadores, tal como, acirramento da superexplora-
çaHo e fragilizaçaHo da força de trabalho, gerando efeitos como açoH es judici-
ais, resultando em forte prestí=gio ao setor judicia= rio. O Estado tambe=m am-
plia sua atuaçaHo no atendimento de direitos sociais ao tempo em que ex-
pande a privatizaçaHo de empresas e serviços pu= blicos. Portanto, as relaçoH es
entre o Estado e o capital saHo cada vez mais estreitas. Mas, suas atribuiçoH es
naHo se reduzem aN  dimensaHo polí=tica, como ja=  explicitada neste trabalho, o
que leva a concepçaHo da ambiguidade de seu papel: de um lado, busca har-
monizar interesses que favoreçam sua reproduçaHo atribuindo primazia e
lugar aos direitos; do outro, numa sociedade onde o trabalho sofre trans-
formaçoH es, igualmente mudam–se o comando dessa lo= gica e racionalidade
e amplia o lugar ao mercado. O aprimoramento de meios avançados, tecno-
lo= gicos e burocra= ticos compoH em as estruturas de reproduçaHo dos interes-
ses de acumulaçaHo,  e igualmente soma–se ao controle e a “[...]  expansaHo
para a extraçaHo de trabalho excedente [...]” (PANÍAGO, 2012, p. 83). O Esta-
do no comando polí=tico aN  reproduçaHo da sociedade favorece essas estrate= -
gias, usa meios que tendem a mascarar o fetiche embutido nas tecnologias
e com influe5ncias aN s relaçoH es sociais. Ou seja, a forma polí=tica do Estado se
sobressai aN  manipulaçaHo e no idea= rio da soluçaHo dos problemas e interes-
ses de todos, num discurso voltado aN  garantia dos direitos, da liberdade e

14 Os Grifos saH o do original.
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da igualdade, onde as funçoH es de articular e proteger a propriedade priva-
da constituem os fundamentos da sociedade burguesa na funcionalidade
desses meios, afora a constituiçaHo social e forma polí=tica do Estado capita-
lista. 

Naves, em sua crí=tica aN  Pachukanis15, identifica na forma do direito a
negaçaHo do conteu= do de classes na sociedade burguesa, mas percebe o es-
forço daquele ao destacar o “[...] cara= ter de classe do Estado e do Direito”,
embora, com destaque a propriedade. (NAVES, 2000, p.129–131). Essa tese
incita desafiar percepçoH es atomizadas desprovidas de noçoH es sobre proces-
sos de exploraçaHo de classes, onde se inserem enigmas do idea= rio dominan-
te. Ainda com Pachukanis, Naves (Íbidem, p. 129) afirma que o direito e=  o
direito da classe dominante, 

[...]  e seu fundamento deve ser buscado na relaçaHo de propriedade
dos meios de produçaHo, que, em sociedades baseadas na exploraçaHo,
permite que uma classe possa se apropriar do trabalho naHo–pago de
outra classe. 

No a5mbito do conhecimento social, essa reflexaHo de Naves mostra,
ale=m da base material, os elementos jurí=dicos sobre a origem e o lugar do
direito na sociabilidade do capital.  Ísto e= ,  se o direito e=  considerado “[...]
como um feno5 meno ligado aN  existe5ncia das classes sociais originadas da di-
visaHo da sociedade em classes” (NAVES 2000, p. 130), somente sua extinçaHo
permite acenar que um outro mundo e=  possí=vel. 

Tais fundamentos circunscrevem–se nos processos de produçaHo e
reproduçaHo da vida social, onde a produçaHo social dos homens, as formas e
as condiçoH es de produçaHo que dispoH em, ajudam a explicar a ge5nese das de-
sigualdades, naHo so=  da propriedade da terra e dos meios de produçaHo, mas,
tambe=m, dos direitos. Essas contradiçoH es acenam aN s evide5ncias acerca das
açoH es judiciais sobre a desproteçaHo de direitos do trabalho resultante, em
parte, no aumento expressivo do desemprego, do trabalho precarizado e
dos processos de exploraçaHo da força de trabalho. Pesquisa recente do ÍPEA
sobre as desigualdades no Brasil revelam que a renda dos domicí=lios mais
ricos e=  30 vezes maior que dos mais pobres. Com base na PNAD (2019),
identifica–se que, no 1º trimestre de 2019, 22,7% dos domicí=lios brasilei-
15Ver Naves (2000). O autor analisa o pensamento de Evgeni Pachukanis, que foi um jurista
sovie= tico, marxista nos anos de 1920/30 na UniaH o Sovie= tica. Considerado como pensador
mais representativo da Teoria do Direito na perspectiva crí=tica de Marx, um crí=tico aN  forma
mercantil e jurí=dica do direito na sociedade burguesa, e reconhece a natureza burguesa do
direito.  
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ros naHo possuí=am nenhum tipo de renda do trabalho. Tambe=m conforme si-
naliza Antunes (2019), o desemprego no Brasil atinge 13 milhoH es de traba-
lhadores, aos quais se somam os mais de 5 milhoH es que estaHo no desempre-
go por desalento16. Em relaçaHo aN s desigualdades de classes e ní=veis de po-
breza no paí=s, as estatí=sticas mostram que o Brasil e=  um paí=s com pior dis-
tribuiçaHo de renda do mundo. Segundo o ÍBGE/PNAD (2019), os 10% da
populaçaHo com os maiores rendimentos eram 42,9% da massa de rendi-
mentos do Paí=s, enquanto os 10% com menores sala= rios detinham apenas
0,8% da massa, ale=m do í=ndice de Gini, do rendimento domiciliar per capta,
que foi de 0,54317. 

Tais  relaçoH es  acenam  aN  superestrutura  jurí=dica  do  Estado,  cujas
normas e leis jurí=dicas de regulaçaHo das relaçoH es sociais naHo se restringem
a essa esfera, apesar de sua funçaHo no comando dos interesses do sistema.
Como diz Mascaro,  o Estado pode ser auto5 nomo perante as classes, mas
naHo e=  neutro em relaçaHo aos interesses de classes, e nem tem o domí=nio por
parte destas (MASCARO, 2013, p. 45). Pore=m, “naHo e=  o domí=nio por uma
classe que revela sua razaHo estrutural de ser: e=  a forma que revela a nature-
za da reproduçaHo social”. No entanto, a forma polí=tica estatal “e=  necessaria-
mente distinta de todos os indiví=duos ou classes e, [...] somente assim a re-
produçaHo capitalista pode ser estabelecida” (MASCARO, 2013, p. 45–46). 

Ísso denota  averiguar que,  de acordo com as afirmaçoH es  de  Karl
Marx (1991, p. 706), o modo capitalista de produçaHo desapropria o traba-
lhador das condiçoH es de produçaHo, 

[...] e do mesmo modo na agricultura subtrai a propriedade [...] ao tra-
balhador e os demais segmentos que vivem em a= reas rurais, subordi-
na o trabalhador a [...] um capitalista que explora a agricultura para
conseguir lucro. 

Em sí=ntese, para usar as palavras de Mascaro (2013, p. 45), 

16 Disponí=vel em: <https://www.brasildefato.com.br/2019/04/29/trabalho–precario–inter-
mitente–e–a–antessala–do–desemprego–diz–ricardo–antunes/> . Acesso em 10 jun. 2019.
Entrevista de Antunes ao “Brasil de fato”. Para ele, o desemprego por desalento naH o se reduz
aN  falta de vontade, mas ao esgotamento e o cansaço do trabalhador na busca de trabalho
pela falta de condiçoH es exigidas: passagens, alimentaçaH o etc.
17 PNAD Contí=nua 2019. Rendimento do 1% que ganha mais equivale a 33,7 vezes o da meta-
de da populaçaHo que ganha menos. Age5ncia ÍBGE Notí=cias. Disponí=vel em <https://agencia-
denoticias.ibge.gov.br/agencia–sala–de–imprensa/2013>. Acesso em: 05 out. 2020 
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[…] e=  na valorizaçaHo do valor que se deve buscar a raiz da forma po-
lí=tica, e daí=, em sua separaçaHo em face do ní=vel econo5 mico, [...] engen-
dra–se o motor da existe5ncia auto5 noma do Estado.   

Tal lo= gica tende a agravar as disputas e os conflitos pelos espaços
territoriais e regionais. Neste sentido, o Estado opera rearranjos institucio-
nais de forma a garantir sua posiçaHo competitiva como entidade pu= blica, di-
ante de outros Estados no mercado mundial (ME� SZA� ROS, 2015, p. 76–77).
No Brasil, tais premissas parecem confusas, diante de desmontes ou insufi-
cie5ncia no funcionamento de instituiçoH es pu= blicas. A naHo realizaçaHo da re-
forma agra= ria em a= reas de conflito e de domí=nio do agronego= cio, ou faze5–la
onde possa ajudar na expansaHo dos interesses desse setor, resulta em con-
trove= rsias. 

Portanto,  falar  em direitos  aN  propriedade da terra  impoH e  pensar
essa esfera polí=tica como lugar de construçaHo da cidadania e direitos soci-
ais, como moradia, terra para trabalho, liberdade. Pore=m, parece sombrio
atribuir  sentido  ao  idea= rio  de  Estado  de  direito,  democracia  e  usufruto
igual destes. No contexto atual, o Estado e o setor privado estreitam suas
relaçoH es econo5 micas, se associam em grandes corporaçoH es, assumindo par-
ticularidades histo= ricas com novas determinaçoH es aN  realidade. Ísso lembra
uma tese de Le5nin (1987, p. 87–91) segundo o qual o capitalismo nessa fase
tem por esse5ncia a ampliaçaHo do monopo= lio, hoje, uma fusaHo de capitais no
padraHo transnacionalizado. Os capitais nacionais e internacionais se associ-
am em busca da acumulaçaHo e o aumento da competitividade intercapita-
lista, com graves impactos ao mundo do trabalho, tais como, reduçaHo do
emprego, precarizaçaHo e terceirizaçaHo da força de trabalho etc. 

 Por fim, esses fundamentos teo= ricos sobre os direitos na sociedade
capitalista te5m raizes nas relaçoH es de produçaHo capitalistas. A troca, como
processo decorrente do trabalho aN  obtençaHo da mais–valia, e=  transformada
em fontes de geraçaHo de renda e riqueza obtida na e pela superexploraçaHo
da força de trabalho nos diversos campos da produçaHo. A forma econo5 mica
dessas relaçoH es nos remete ao pensamento de Marx (1991, p. 733) para o
qual, “toda mercadoria so=  pode realizar seu valor no processo da circula-
çaHo, e a circunsta5ncia e a extensaHo em que o realiza dependem das condi-
çoH es eventuais do mercado”. Se a origem dos direitos e sua forma jurí=dica
se encontram na relaçaHo econo5 mica de troca entre os produtores e na cir-
culaçaHo de mercadorias, essas engrenagens da economia polí=tica acenam a
novos desafios teo= ricos (NAVES, 2000, p.  54).  Neste sentido, desvelar os
enigmas dos direitos na sociabilidade do capital, e suas expressoH es no a5m-
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bito das polí=ticas pu= blicas no setor agra= rio, do trabalho e da vida das clas-
ses que se reproduzem nesse setor produtivo, torna–se uma via “por exce-
le5ncia” aN  confrontaçaHo dessas ofensivas nessa contrarreforma do Estado. 

Conclusões

Esta ana= lise enfatiza a concepçaHo do papel do Estado e as determi-
naçoH es que afetam as relaçoH es de propriedade, os direitos sociais, humanos
e o trabalho fruto das relaçoH es sociais. Considera–se que, no atual contexto
de interconexoH es intercapitalistas multinacionalizadas, os agravos sobre o
trabalho resultam das contradiçoH es nas relaçoH es efetivadas entre a demo-
cracia e o capitalismo no que afeta as relaçoH es sociais e de produçaHo e as
formas desiguais no tratamento e atribuiçaHo dos direitos entre as classes
na sociedade. A naturalizaçaHo das relaçoH es sociais e de produçaHo, frutos das
formas desiguais de direitos para homens desiguais, disfarçam ou oblite-
ram o acesso aos direitos elementares aos trabalhadores pobres, como jus-
tiça, moradia, sau= de, saneamento ba= sico, meio ambiente, lazer etc. Tais fe-
no5 menos resultam de desmontes do Estado e de polí=ticas pu= blicas e sociais,
da intensificaçaHo das relaçoH es entre Estado e o mercado, cujas tende5ncias
exigem avançar no projeto social e polí=tico da classe trabalhadora diante
das ofensivas devastadoras do capital contra o trabalho. O Estado naHo e=  um
poder neutro, nem uma estrutura separada da ordem capitalista, ao contra= -
rio, em sua “forma polí=tica”, e=  uma esfera indissocia= vel das relaçoH es capita-
listas, pois e=  nas entranhas desse pro= prio sistema que se justifica sua exis-
te5ncia. (MASCARO, 2013, p. 19)

Por fim, discutir o direito desprovido do conteu= do de classes perde
a razaHo da crí=tica e a possibilidade de pensar outra ordem para ale=m do ca-
pital e sem necessidade do direito. O capitalismo neoliberal, em seus impe-
rativos nessa versaHo neoconservadora, arregimenta suas ofensivas, moder-
niza seus artifí=cios burocra= ticos, cientí=ficos e tecnolo= gicos, naHo obstante os
antagonismos e contradiçoH es que lhe saHo pro= prias. As ta= ticas de “convenci-
mento” contribuem para que, mesmo os que se imaginam preparados – afo-
ra os desavisados – caiam, conscientes ou naHo, nas armadilhas do capital,
em sua ofensiva de vencer a batalha contra o trabalho. O uso de meios bu-
rocra= ticos dissimula o fetiche do real significado dos direitos, seus objeti-
vos e funçoH es aN  relaçaHo entre a “universalidade” a qual obstrui a esfera da
“particularidade”. Esse modelo dominante usa artifí=cios para a mistificaçaHo
da realidade,  adiam chances de  conquista  da autonomia e da liberdade.
Tendem a confundir os pape= is e compete5ncias entre o Estado e a sociedade

270



BARBOZA, D. R.; BOTELHO J. (Orgs.). Lutas sociais e a ofensiva do capital no Brasil contemporâneo: desafios e estratégias de organização da classe traba-
lhadora. Uberlândia, Navegando Publicações, 2020.

civil, numa lo= gica que mais contribui para obstruir as amarras entre o pu= -
blico e o privado – uma questaHo histo= rica,  embora pouco expressiva em
ana= lises afins. Em contrapartida, ha=  indí=cios de obstruçaHo de relaçoH es de-
mocra= ticas no trato do mundo do trabalho, ale=m do agravo das contradi-
çoH es aí= embutidas, cuja escala planeta= ria e gravitaçaHo social os tornam ato-
res polí=ticos de primeirí=ssima ordem. Um dos efeitos dessas contrarrefor-
mas foi “[...] o surgimento de conglomerados de gigantes empresas transna-
cionais, os chamados ‘Novos LeviataH s’” (BORON, 1999, p. 7).

Assim, fragiliza, precariza, terceiriza, desmonta direitos, apesar da
impossibilidade de se destituir do trabalho. Discernir a funcionalidade dos
direitos na sociedade de classes como instrumento da legalidade do Estado
– o que impoH e adensar a crí=tica marxista aN s formas jurí=dicas e polí=ticas do
Estado e do mercado em tempos de capitalismo financeiro multinacionali-
zado – torna–se urgente. Nesse contexto, a justiça parece se tornar refu= gio
social central aos trabalhadores destituí=dos de direitos sociais e humanos,
o que torna imperioso avançar em ana= lises sociais opostas aN  naturalizaçaHo
dessa realidade. As formas desiguais no acesso aos direitos aN  propriedade
da terra exigem reforçar que discutir o direito desprovido do conteu= do de
classe perde a razaHo da crí=tica, enquanto fundamento do Estado na inter-
vençaHo nos interesses de classe. Ou seja, as desigualdades de direitos, liber-
dade polí=tica, distribuiçaHo de terras a quem dela necessita, requerem apro-
fundar discussoH es sobre as dimensoH es jurí=dicas, econo5 micas e polí=ticas que
estruturam os elos entre o Estado, o capital e o trabalho. Em resumo, se a
divisaHo da propriedade e=  parte da açaHo pu= blica burocra= tica e jurí=dica do Es-
tado, de que forma este atribui o direito aN  terra para os que nela vivem e
trabalham? A intensa mercadorizaçaHo/privatizaçaHo de terras pu= blicas, o re-
cuo da reforma agra= ria, os desmontes e a demoliçaHo de direitos dos traba-
lhadores da terra  delineiam um expressivo regresso da reforma  agra= ria
como polí=tica social, fato que contribui para a avaliaçaHo negativa do Brasil
como um dos paí=ses de pior distribuiçaHo de renda do mundo. 
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