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RESUMO 
 
O artigo examina como os conteúdos do direito e suas 
violações se apresentam junto aos indivíduos na sua relação 
com o Estado e o com o mercado no capitalismo globalizado, 
mostrando que na atual fase do capitalismo, as violações aos 
direitos perpassam uma relação entre o público e o privado, o 
local e o global o que remete à necessidade do fortalecimento 
dos mecanismos comunicativos, participativos e dialógicos com 
vistas à manutenção de um fluxo de circulação de poder, capaz 
de coadunar-se com os conteúdos da democracia e da 
cidadania que fundamenta este modelo de Estado e de 
sociedade.  
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ABSTRACT 
 
The article examines how the contents of the law and its 
violations are presented with individuals in their relationship 
with the state and with the market in the globalized capitalism, 
showing that the current phase of capitalism, the rights 
violations permeate a relationship between the public and 
private the local and the global which refers to the need to 
strengthen the communicative, participatory and dialogic in 
order to maintain a flow of movement of power, able to be 
consistent with the content of democracy and citizenship that 
underlies this model of state mechanisms and society. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com a implementação das diretrizes da social democracia nas economias 

capitalistas como resposta à questão social, paradoxalmente o direito ganha dimensões 

importantes na relação com os indivíduos, grupos e coletividades, visto que, ao tempo em 

que legitima a existência do Estado democrático precisa efetivar direitos numa ordem 

material concreta. 

Por outro lado, o processo de globalização na contemporaneidade tem 

proporcionado um fluxo interativo entre pessoas, comunidades, países, blocos econômicos 

e redes que interligam o mundo, o que remete ao exame de qual o sentido do direito na 

social democracia no contexto do capitalismo globalizado e o que as violações a direitos 

representam para o sentido da cidadania. 

Ao levantar estas questões, porém sem a pretensão de aprofundar o debate, o 

trabalho analisa alguns aspectos do Estado capitalista, destacando as suas alterações a 

partir do estabelecimento do Estado moderno, bem como a relação entre indivíduo e direito 

em sua substancialidade e instrumentalidade no bojo das categorias liberdade, participação, 

discursividade e dialogicidade presentes no pensamento arendtiano e habermasiano, 

considerando os delineamentos do Estado democrático de direito e do processo de 

globalização em vigor. 

No presente trabalho utilizou-se o método dialético com a realização de estudo 

bibliográfico a partir de uma abordagem analítica e descritiva envolvendo um conjunto de 

diferentes técnicas interpretativas, com o objetivo de trabalhar os componentes de um 

sistema complexo de significados que tem por base a realidade socialmente construída.  

Desse modo, fez-se uma análise das violações aos direitos na globalização, 

mostrando que estas apresentam novos significados para o indivíduo e para a cidadania no 

Estado democrático de direito, visto que os conteúdos e contextos delineados, ao tempo em 

que estão submetidos às peculiaridades locais, ultrapassam as fronteiras nacionais em 

crise. 

 

 

1 O PAPEL DO DIREITO NO CAPITALISMO  
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A afirmação histórica dos direitos perpassa a influência filosófica grega na 

Antiguidade em torno do indivíduo e suas peculiaridades, com marco importante no Estado 

moderno, a partir das transformações dos séculos XIV, XV e XVI na Europa, com 

emergência do capitalismo mercantil, superação do modo de produção feudal, redefinição 

do Estado, que passou a ser centralizado nos moldes liberais e com profundas alterações 

na concepção de indivíduo e de sociedade, além da defesa de um rol de direitos -, 

propriedade, liberdade, igualdade, dentre outros -, que, progressivamente foram sendo 

assegurados pelo Estado (BOBBIO, 2004).  

O capitalismo enquanto sistema socioeconômico, no liberalismo clássico, 

baseou-se no reconhecimento dos direitos individuais, livre mercado e responsabilidade do 

Estado pela garantia da segurança, de forma a assegurar a infraestrutura necessária para a 

produção, consumo e reprodução da sociedade capitalista (SMITH, 1982).   

Diante das crises do capitalismo no século XX e início do século XXI ao lado do 

arcabouço jurídico legal conquistado ao longo da modernidade e dos processos de 

globalização, verifica-se um aprofundamento da integração política econômica, social e 

cultural, que evidenciam contextos multifacetados com grandes contingentes de indivíduos 

excluídos, violentados e destituídos do direito em sua materialidade.  

Cabe ressaltar que, dada a natureza do capitalismo, na atual fase de 

globalização2 as relações tem como base um processo de mercadorização visando a 

máxima ampliação possível da produção de mercadorias, sendo pautadas em valores de 

uso da sociedade como um todo (DEÁK, 1989), o que tem gerado violências, vitimizações e 

violações a direitos. 

Nesse sentido, questiona-se: como entender o papel do direito no capitalismo? 

Para Marx (2003) e diversos outros autores que apresentam o materialismo histórico como 

matriz de análise, é o de manter a estrutura vigente; para Polanyi (1980), o de influenciar os 

indivíduos, a ação econômica e as instituições sociais; para Weber (1982 e 1985) é o 

legitimar a ação burocrática e racional do Estado; e numa perspectiva neoliberal Hayek 

(1990) destaca a função do direito na garantia da autoregulação do mercado. De modo que 

as diversas correntes de pensamento o apresentam como legitimador de uma ordem política 

e social capitalista, ora ressaltando o indivíduo e sua emancipação social, ora o Estado ou o 

mercado.  

Segundo Arendt (1987) o surgimento da sociedade de massas fez emergir uma 

esfera social na modernidade com a ascensão da mais privada de todas as atividades 

                                                 
2 Quando se fala em globalização está se tratando da globalização do capitalismo, como modo de produção e 
processo civilizatório em massa num contexto de ocidentalização do mundo (IANNI, 2004). 
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humanas, o labor, restringindo o campo da política, que na Antiguidade era a principal 

função da sociedade. A relação entre indivíduo e direito nessa nova esfera social se 

apresenta eivada pelo conjunto de regulações e normatizações do Estado capitalista com 

significativas alterações na concepção de indivíduos e de grupos, contexto em que se 

destaca, dentre outros, o progressivo ingresso da mulher no mundo do trabalho e a 

crescente defesa da proteção a crianças e adolescentes. 

Analisando as transformações pelas quais passou o Estado capitalista, em 

conformidade com Offe (1984)3, o modelo interventor implantado a partir do século XIX 

alterou as ações públicas e sua forma de atuação junto aos indivíduos, em especial, no que 

se refere a seu caráter de autoregulação, ampliando as responsabilidades estatais, 

assegurando direitos fora do mercado, por meio da combinação das diretrizes do 

capitalismo com as da democracia, com vistas ao suprimento das necessidades individuais 

básicas.  

No Estado capitalista nesse modelo de intervenção constituiu o chamado Welfare 

State fundamentado, sobretudo, nas concepções rousseauniana de que não há liberdade 

sem igualdade (DANNER, 2009), representou uma tentativa de ruptura com o liberalismo ao 

implantar a social democracia e aliar desenvolvimento econômico e social a partir da 

concepção de um Estado interventor na economia e garantidor da efetivação dos direitos 

sociais de cidadania (MARSHALL, 1967). 

Como resposta à questão social (1998), a partir das primeiras décadas do século 

XX o Estado de bem estar social torna-se um elemento importante na organização política e 

econômica em países ocidentais industrializadas de democracia capitalista, notadamente na 

Europa e Estados Unidos (FIORI, 1987). No entanto, a sua emergência, constituição e 

desenvolvimento, não se deu de forma simultânea, pois seu ritmo, bem como a sua forma 

de expansão e consolidação diferenciam-se nos diversos sistemas de proteção social 

(SOUZA, 199, p. 01). 

Esse conjunto de transformações no quadro político, econômico e social aliado a 

um crescente processo de globalização e desenvolvimento tecnológico tem alterado o 

sentido da cidadania (MARSHALL, 1967); (CARVALHO, 2001) em seus aspectos abstratos 

e concretos (AVRITZER, 2002), bem como a concepção de nação e de soberania 

construída a partir do Estado moderno, com transformações significativas nas relações dos 

                                                 
3 Para Offe (1984), o Estado apresenta-se como um conjunto de estruturas organizacionais e constitucionais, 
com o objetivo de harmonizar a economia e os processos de socialização no contexto dos subsistemas sociais, 
tendo como base as relações normativas, de troca, administrativas e coercitivas, a regulação social dos 
indivíduos deverá contribuir para o funcionamento da economia, evitando a dicotomia entre os sistemas, 
políticos, normativos e econômicos. 
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indivíduos e grupos a partir da lógica do capital, contexto em que o direito se coloca como 

uma questão importante para o debate teórico, por estar na base de sustentação das 

democracias capitalistas modernas.  

 

 

2 O DIREITO E SUAS VIOLAÇÕES NO CAPITALISMO GLOBALIZADO E SEUS 

DESDOBRAMENTOS PARA A DEMOCRACIA E A CIDADANIA 

 

 

Com o desenvolvimento do capitalismo as relações sociais tradicionais cuja 

proteção era baseada em regras básicas de reciprocidade entraram em declínio diante do 

processo de urbanização e acirramento das relações capitalistas, de modo que, na social 

democracia que se estabeleceu a partir do século XIX como resposta à questão social, a 

ausência ou ineficiência de políticas públicas tem como conseqüência uma “crise de 

mediações, afetando toda a estrutura social” (VELHO, 2000, p. 22-23). 

No processo de globalização o indivíduo é colocado uniforme, sem cara, 

despersonalizado, em busca de configuração, como parte de uma multidão de ativos ou 

inativos, empregados ou desempregados, imerso no exército de trabalhadores que vende a 

sua força de trabalho na condição de contingente populacional, perpassado por relações de 

poder e mediados pelo público e o privado, o local e o global (GIDENS, 1991), cujas 

nuances interagem continuamente com “traços, movimentos, coloridos, sonoridades, 

expressões, possibilidades e impossibilidades” (IANNI, 2004, p. 113).  

De modo que as violações a direitos na era da globalização, apresenta contextos 

com novos significados para o indivíduo e para os conteúdos da cidadania. Sob a ótica em 

análise, ao tempo em que está submetida às peculiaridades locais a atuação destes 

ultrapassam as fronteiras nacionais em crise: ao nível local, subsiste o indivíduo como 

membro de uma população, que pode criança, adolescente, jovem, adulto ou idoso, homem 

ou mulher, negro ou branco, no entanto, entra em declínio a sua condição de simples 

cidadão nacional (IANNI, 2004); (AVRITZER, 2002); (GIDDENS, 1991). 

Analisando as violações à luz do pensamento arendtiano e habermasiano, pode-

se apreender que o direito enquanto pilar da democracia é para Arendt (1987) construído a 

partir de uma tensão na relação com o poder constituído, cuja legitimação e exercício da 

cidadania somente e possível por meio da liberdade e da ação coletiva que se materializa 

nos espaços de aparência, formado pelos diferentes lugares que os indivíduos ocupam e 
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por tudo aquilo que se publiciza. Desse modo o direito não se constrói na singularidade, mas 

na aparência pública e plural, com a participação de todos. 

No pensamento Arendtiano a autoridade deriva dos conteúdos do direito que é 

constituído em espaços discursivos enquanto aparência pública que, pode legitimar ou não 

o poder institucionalizado, com significativos impactos junto à cidadania. A relação entre 

indivíduo e direito deve ser entendida como uma relação com o mundo e com as questões 

políticas, sociais e culturais que a realidade social apresenta. Nesse sentido, o exercício de 

poder pelo Estado pressupõe diálogo, o que implica o conhecimento dessa realidade e a 

participação dos indivíduos na formação do mundo em comum.  

Ao apresentar uma tensão interna e externa entre política e direito que ocorre no 

mundo da vida e na esfera pública, Habermas (1997) defende um modelo de democracia 

que tem como base a circulação do poder a partir de uma razão discursiva, com um forte 

significado normativo junto á cidadania, ligado diretamente à vivacidade das interações 

comunicativas dos cidadãos, canalizando, assim, sua força discursiva por meio de práticas 

deliberativas que irão ser filtradas pelo direito e decididas pela política. 

 Em Habermas (1997) a relação entre o indivíduo e o direito no mundo da vida, 

na sociedade civil e na esfera pública é pautada pelos conteúdos de publicidade, de 

universalidade, de igualdade, de participação e de argumentação racional enquanto 

elementos necessários à legitimidade democrática. Essa perspectiva de análise apresenta 

um modelo procedimental e republicano de política deliberativa, que rompe com o 

pressuposto liberal da ação pautada nos interesses individuais, apoiando-se numa proposta 

comunicativa de deliberação dos assuntos de interesse público a serem absorvidos pelo 

Estado. 

Nesse sentido, em Arendt (1987) e Habermas (1997 e 2003) a construção dos 

direitos envolve a relação do indivíduo com o meio e com o outro, compreendendo 

negociação, conflito, integração, fragmentação, discernimento e fabulação na construção 

democrática em dada sociedade. Nessa perspectiva o binômio direito e violação apresenta 

uma dialeticidade a partir das vivências e construções coletivas formadas por subjetividades 

que se relacionam e se inserem em condições materiais objetivas. 

O substancialismo arendtiano focalizado na essencialidade do direito e a 

instrumentalidade habermasiana centrada nos processos e fluxos de legitimação 

democrática apresentam elementos que remetem a uma reflexão de que as negações, 

exclusões e vitimizações a partir da lógica do capital representam um desmoronamento dos 

pilares de sustentação do Estado democrático, em face do rompimento com importantes 
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fluxos de legitimação e circulação do poder: a comunicabilidade entre governantes e 

governados capaz de gerar o bem comum.  

No contexto da globalização, a invisibilidade que confronta a substancialidade do 

direito na acepção arendtiana, aliada à fragilidade ou ausência da participação, promove 

descontinuidades e rupturas com a sua instrumentalidade, preconizada no pensamento 

habermasiano, sobressaindo-se impactos no significado da cidadania, visto que ao 

dissociar-se da realidade concreta dos sujeitos sociais, em face da invisibilidade de seus 

conteúdos e contextos, o Estado capitalista rompe com os fluxos de sustentação do poder 

no sentido da substancialidade e instrumentalidade do direito no Estado democrático.  

Nesse sentido, em face da fragilidade da atuação do Estado no capitalismo a 

partir da ótica neoliberal, a proteção social torna-se frágil, ineficiente ou ausente, o que 

favorece a mercantilização de direitos e coloca o indivíduo à mercê das violações e às 

intempéries do mercado, num processo de descontinuidades e rupturas que, na era da 

globalização, possui abstrações e concretudes que se relacionam com dimensões globais. 

De modo que, tomando-se como base os pilares do Estado Democrático de 

Direito, fundamentado na substancialidade arendtiana e instrumentalidade habermasiana, as 

violações nesses processos relacionais esvaziam o significado da cidadania e da 

democracia que fundamentam esse modelo de Estado e de sociedade.  

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

No capitalismo globalizado o binômio direito e violação possui elo comum, que é 

a praxis humana, permeada por doutrinas, filosofias, valores, concepções e interesses que 

se apresentam na realidade social a partir de novas mobilizações sociopolíticas em torno de 

um conceito de cidadania, com padrões e conteúdos que ultrapassem as fronteiras locais 

em crise. 

Nesse sentido, a violação ao direito precisa ser vista a partir de seus conteúdos 

e contextos geradores que estão na base da vivência dos indivíduos na realidade em que se 

inserem a partir de fatores que podem contribuir para efetivação ou negação do direito: 
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concepção de indivíduo, características dos grupos sociais, formas de organização 

comunitária, desigualdade social, pobreza, discriminações e violências, cujo enfrentamento 

envolvem não somente aspectos jurídico-legais, mas, sobretudo, questões políticas, sociais, 

de gênero, ambientais, urbanas, habitacionais, educacionais e culturais, que permeiam os 

contextos locais enquanto locus das vivências, expressões, decisões e escolhas dos 

sujeitos, mas também relações capitalistas globais.  

O estudo mostrou que os conteúdos do direito no capitalismo globalizado tendo 

como base a liberdade, a participação, a discursividade e a dialogicidade na perspectiva 

habermasiana e arendtiana são materializados na relação entre indivíduo, Estado e 

mercado, interrelacionando o público e o privado, o local e o global. 

Ao dissociar-se da realidade concreta dos sujeitos sociais, em face da 

invisibilidade de seus conteúdos e contextos, o Estado Democrático de Direito no 

capitalismo rompe com os fluxos de sustentação do poder no sentido da substancialidade e 

instrumentalidade democrática.  

A fragilidade dos processsos de circulação de poder e da ação do Estado no 

âmbito das políticas públicas torna a proteção social precária, ineficiente ou ausente, 

favorecendo a mercantilização de direitos, colocando, assim, o indivíduo à mercê das 

violações e das intempéries do mercado, num processo de descontinuidades e rupturas que 

esvazia o significado da cidadania, que, no capitalismo globalizado, possui abstrações e 

concretudes que se relacionam com dimensões globais.  
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