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PERGUNTA: Pode o Direito contribuir com as lutas dos movimentos sociais?  
 
A resposta comum e rápida, exibida pela franca repressão que esses movimentos 
recebem, é que ainda se faz necessário um estabelecimento "pleno" do Direito; 
precisaríamos resgatar uma certa moralidade de princípios para que este possa cumprir 
sua perfeição teórica na prática, o que só não acontece porque as pessoas não 
cumprem corretamente suas funções. Uma leitura de cunho moralista e ordeiro, que não 
se aprofunda nos processos de funcionamento das relações sociais e jurídicas. 
 

1. DIREITO E CAPITALISMO 
 
TESE: "Há um nexo indissociável entre Direito e capitalismo."  
 
Os movimentos sociais lutam por algo sobre o qual o Direito se assenta, a saber: a 
manutenção das garantias dos acordos constituídos sobre a divisão desigual dos bens 
sociais. O Direito tem por missão proteger as propriedades que estão em disputa social, 
desde os inícios do processo de industrialização da produção social. Qual seja, o Direito 
não só não pode contribuir diretamente como também, nesse processo, sua inserção 
nunca é socialmente neutra. Segundo o autor, só é possível compreender o Direito 
como esta complexa dialética de garantias, por um lado, e repressões por outro, se nos 
ativermos a sua correlação intrínseca com a lógica da produção e circulação de 
mercadorias, nossa forma básica de sociabilidade neste momento da História. Aquela 
resposta rápida e moralista da "sociedade" apreende o Direito como um plano normativo 
intrinsecamente bom e neutro, uma referência teórica para a prática. Alysson Mascaro, 
ao contrário, está apontando que o Direito é o mesmo na teoria e na prática, isto é, 
funciona como tudo o mais que é produzido sobre a lógica mercantil. Se a sociedade se 
relaciona de forma a competir pelo acúmulo e pela manutenção de bens, o Direito 
apenas expressa juridicamente essas relações, produzindo sua legitimidade. É como se 
a resposta moralista visse "de cima pra baixo" e este texto lhe esteja sugerindo olhar "de 
baixo para cima". São as formas cotidianas de existência que constituem as instituições 
públicas, e essas relações são extremamente contraditórias e conflituosas, e por isso, é 
impossível que o Direito seja um plano neutro de normatividade, por ser produzido sobre 
esse contexto social. Equívocos como entender o Direito como promotor da "justiça" ou 
arauto dos "bons costumes" são algumas das traves que temos que remover dos 
nossos olhos. Uma infinita circulação de mercadorias constrange as pessoas a 
contraírem direitos e deveres, e dessa forma, produzem-se as subjetividades jurídicas, 
ou, a "igualdade". Empresários e garis, políticos e professores, desempregados e 
concurseiros, todos são iguais perante a lei. Ao mesmo tempo em que a sociedade 
produz os objetos de suas necessidades, ela reproduz as regras que fazem com que 
essa produção funcione.  
 
TESE: "Direito e capitalismo se perpassam e se imbricam em todas suas estruturas, 
sem possibilidade de negação parcial entre si, nem das sociedades para com eles." 
 
Comumente, as pessoas tendem a tomar o crime como forma exemplar de a sociedade 
negar o ideal do Direito. Todavia, o crime, que acontece o tempo todo, todos os dias e 
nas escalas e proporções mais diversas, não abala as estruturas fundamentais de 



reprodução social. O capital, o Estado e o Direito não são ameaçados estruturalmente 
pelo crime. "O não ao direito é também direito." O crime é um mero desvio de conduta, 
em termos de certo e errado (novamente, morais). Sistematicamente, não há negação, 
sequer parcial, entre direito, estado e capital, porque qualquer prática social que seja 
contrária a estes já está contida como incorreta ou, ilegal, para ser mais preciso. A 
ilegalidade prévia de toda posição que não comungue dos valores da sociedade de 
produção reprime, e com legitimação jurídica, toda tentativa de negação. Toda 
discussão que queira rediscutir a propriedade já  está  normativamente qualificada 
como, no mínimo, tangenciando seriamente os limites do ilegal. Esse é o sentido da 
expressão recorrente de que o Estado possui o "monopólio da violência", já que é o 
único autor que possa se consagrar a seu exercício de forma legal.   
 
2. PRATICA DO DIREITO E IDEOLOGIA 
 
TESE: As leis não se produzem sozinhas e são mal aplicadas por indivíduos mal 
intencionados, mas refletem práticas sociais contraditórias.   
 
As mercadorias não se trocam sozinhas, automaticamente. Dependem das pessoas e 
de suas formas de interação social. Devido a uma leitura juspositivista do Direito (e do 
mundo, em certo sentido), fica mais difícil detectar isso, uma vez que se toma a 
existência da lei como vállida a priori. Jus positivista quer dizer, literalmente,  "”lei que 
existe objetivamente", como uma "coisa" autônoma, independente das pessoas. Por isso 
se separam a teoria perfeita irrealizável (resíduos platônicos que atravessam nosso 
mundo dito moderno) e a prática sempre e, por definição, imperfeita. Além de deslocar o 
foco da instituição para os indivíduos, isso possibiilta também que algumas pessoas 
objetem, por exemplo: "o Direito não é  capitalista, mas greco-romano". O "direito" 
greco-romano e o "direito" capitalista só  podem ser considerados "o mesmo" se 
abstraírmos as condições históricas concretas de realização destes "direitos". Que me 
perdoem a obviedade, mas o direito romano é  o direito que se fazia sobre as relações 
sociais romanas; direito capitalista é  o direito que se produz sobre as relações sociais 
mercantis, instauradas como dominantes socialmente em escala histórico mundial 
há,  pelo menos, 200 ou 300 anos, tendo as revoluções técnicas (industrial) e políticas 
(francesa, independência estadunidense e de outras colônias) como vetores propulsores 
e legitimadores. A própria "libertação" das colônias de exploração representa sua 
transformação de colônias exploradas apenas pelos recursos naturais em mercados 
subalternos a serem abastecidos com produtos industrializados a partir de suas próprias 
matérias-primas e explorados pela disputa intrínseca de todo esse contingente, outrora 
escravizado, que agora precisa arranjar um emprego qualquer para subsistir.  
 
O impulso geral da sociedade para reivindicar novos agentes para as velhas 
engrenagens é fortalecido pela legitimação pública dos cargos. Políticos recebem votos, 
tem mandatos determinados; promotores e juízes alcançam seus cargos a partir de 
concursos e provas. Os agentes do Estado e do Direito não recebem "naturalmente" os 
cargos que exercem, mas os merecem. As engrenagens que avaliam e proporcionam 
esses merecimentos não são postas em discussão dessa forma. O Estado investe o 
advogado, o político e o policial de poderes inquestionáveis: a ordem, os valores, a boa 
sociedade. Quando há excessos, novamente, os indivíduos são responsabilizáveis pelo 
"abuso de poder". O poder mesmo nunca é questionado. O grande possuidor, ao 
contrário, está "cuidando da sua própria vida", nos seus escritórios e fábricas, e seu 
patrimônio é legitimado pela herança e pelo trabalho. A crítica que não for capaz de 
perceber essas nuances não será também capaz de se dirigir até seu ponto nevrálgico: 
a acumulação da produção social em poucas mãos. Mesmo alguns movimentos mais 



progressistas miram suas queixas nos níveis político e jurídico, deixando intacto o seu 
"núcleo" capitalista. 
 
Da mesma maneira que as mercadorias não se trocam sozinhas, as leis não se 
produzem sozinhas. Leis são produzidas por indivíduos concretos em relações sociais 
específicas, e tais leis refletirão em linguagem jurídica tais práticas. Nossa forma 
elementar de sociabilidade é capitalista. Alguns torcem o nariz para essas afirmações 
antes mesmo de pensá-las. Por isso, sugiro o seguinte exercício: imagine seu melhor 
dia começando; acordou numa cama, com colchão e lençóis, foi ao banheiro, usou água 
encanada e eletricidade para promover a higiene pessoal, passou um café, comeu pães 
e biscoitos, tomou leite e café e saiu para trabalhar. Peço que mostrem, um único passo 
nessa descrição simples que não dependa de: aquisição ($) de mercadorias e serviços 
industrializados (muitos dos quais você nem tem ideia de como chegam até você antes 
do supermercado ou da conta de luz). Depois, levou o filho na escola, foi pro escritório, 
se aborreceu com panfletos no semáforo, etc., etc. Todos os seus atos singulares, se 
medidos em escala social, necessariamente reproduzem as estruturas que possibilitam 
a circulação de mercadorias.  O direito é capitalista, assim como o Estado é capitalista e 
todas as demais instituições sociais construídas sobre sua lógica, necessariamente, o 
serão. A própria pompa com que se diz "Estado democrático de Direito" sugere que o 
Direito é o vetor que mantém e garante a democracia, e não as práticas sociais dos 
agentes. Negar que o Direito prepondera a partir de sua aplicação é fechar os olhos 
para a única informação que pode nos levar a compreensões menos superficiais sobre 
as sutilezas que legitimam a corrupção, a opressão e o extermínio de milhões de 
pessoas por esse país afora. Isso eu sei que todo brasileiro entende na pele: quem 
rouba de indivíduos ou empresas particulares tem que ser preso (quiçá, morto, dizem 
alguns) e quem rouba do "estado" (i.e.: do público, de nós todos) pode devolver o 
dinheiro quando der, esperar em liberdade por julgamento, passar um tempo na Europa 
pra esfriar a cabeça e até voltar à carreira política (mesmo no absurdo caso de 
impeachment presidencial). Pode até estar na lista de procurados da Interpol e continuar 
a vida de político profissional. 
 
"A forma jurídica advém de outras formas sociais necessárias e, a partir dessa base, 
seus demais contornos só são o que a prática jurídica entende sê-los. Como a maioria 
dos juristas e mesmo do senso comum sobre o direito está habituada a ler sua natureza 
a partir da norma e não da prática, em decorrência disso, aventa-se um sempiterno 
moralismo relacionado ao descompasso entre letra normativa e efetividade. Para além 
de tal idealismo normativo, é preciso desvendar o direito a partir da sua materialidade, 
de seus mecanismos de compreensão, decisão e aplicação."       
 
TESE: A ideologia advém de práticas e não de escolhas conscientes.  
 
Na prática, todos os indivíduos tem consciência de que exploram e são mutuamente 
explorados em relações sociais mediadas pelo dinheiro. Aceitam que a própria força 
bruta de cada indivíduo não é suficiente, e muito menos sensata, como forma de se 
proteger e de manter seus bens próprios. A ideologia é de que "o Estado" seja a única 
forma legítima de superar a força bruta, sobretudo, o Estado na sua forma atual. O 
Estado e o Direito constituem a mesma realidade das práticas e delas são inseparáveis, 
apenas exigindo-nos a capacidade de mudar o ângulo segundo qual analisamos. "A 
ideologia é a do Estado como única força legítima. Todos se reconhecem como 
cidadãos e portadores do direito de escolher seus governantes. A ideologia é a da 
democracia como valor universal." 
 



Atuando não no nível consciente mas de forma, digamos, "acoplada" às práticas, a 
ideologia institui o Direito como núcleo decisivo geral das questões sociais e converte, 
mesmo a mais ferrenha crítica ao Direito, em elogio ao Direito. Por exemplo: fala-se em 
"abuso" de poder, por parte do policial. O problema é o excedente, apenas. Ou seja, o 
indivíduo policial que excedeu e deve pagar pelo excesso, com base naquele poder 
mesmo do qual ele "abusou". A questão de a "parte não excedente" de sua prática ser 
legítima ou não é vetada ideologicamente. A crítica pode até começar pelo jurista, mas 
precisa seguir seu caminho pelo Direito e encontrar o nós das relações sociais que 
sustentam esse Direito, e encontrar os determinantes dos vetores das relações sociais, 
que podem ser políticos, jurídicos e socioculturais nos níveis mais visíveis mas, são, 
total e irreversivelmente, perpassados e constituídos também por determinantes 
econômicos, sobretudo, nos níveis menos visíveis. 
 
Pode se dizer, com isso, que o Direito não é a origem da criminalização dos movimentos 
sociais, mas atua a partir do vetor que lhe dá legitimidade. A crítica que se costuma 
fazer ao Direito parte da posição de que haveria um “desvio na aplicação” do Direito, ou 
seja, o problema estaria não na norma em si, mas na atuação daquele que a opera que, 
por não fazê-lo corretamente, não permite que o Direito alcance sua “verdadeira 
vocação” de realizar a justiça no mundo. Mas tal crítica, que pleiteia uma “reta” 
aplicação do Direito, não percebe ser, ela própria, um campo de disputa ideológica que 
aponta para o estabelecimento do que é “reto”, do que é a “justiça”, do que é a 
“verdade” que o Direito deveria lutar para defender. Acontece que o “reto”, o “justo” e o 
“verdadeiro” se dão, necessariamente, na materialidade das relações, ou seja, na 
aplicação da norma, na concretude do Direito. O Direito não está na norma, está no 
mundo. 
 
TESE: Cabe iniciar/dar força a um movimento contraideológico  
A oposição ao sistema capitalista é, antes de ser uma ameaça à sua existência, uma 
necessidade para sua manutenção, uma vez que concede ares de benevolência à 
ideologia que, de tão “superior”, permite até mesmo que existam pessoas que se 
mostrem desfavoráveis a ela. Essa reprovação, no entanto, não pode se articular além 
de certos limites previamente estabelecidos e impostos aos cidadãoos pelo Direito e 
pelo Estado, limites esses aos quais se chama “ordem social”, que é inquestionável na 
consciência coletiva. Não possuímos e vivemos "na ordem social", mas antes, em uma 
ordem social possível. Podemos e temos o dever de melhorá-la para incluirmos os 
marginalizados por esta tal ordem mesma.  
 
Uma das saídas possíveis, como frente de luta, seria a constituição de aparelhos 
ideológicos anticapitalistas, na forma de meios de comunicação de massa que operem a 
partir da contraideologia, ou seja, a partir de ideologias contrárias à dominante. Para 
isso, é necessário, em primeiro lugar, que seja valorizado e assumido o lugar de onde 
se fala contrariamente ao capitalismo. Quem se propõe a um engajamento necessita, 
antes de mais nada, perceber-se como produtor – a partir de sua vivência, de seu lugar 
no mundo – de um caminho alternativo ao vigente. 
 
 
 
Em 29.10.2014.  
 
	  


