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Resumo: o presente artigo tem o objetivo de discutir a formação do Estado na transição do 
modo de produção feudal ao capitalista, bem como a evolução dos direitos do homem e do 
cidadão em ambos, dando enfoque na evolução no Estado no capitalismo monopolista. Este 
estudo visa também demonstrar a mudança de atuação e do poder do Estado perante a 
sociedade, traçando uma trajetória de acontecimentos histórico-sociais que são pertinentes 
para melhor compreensão da temática. Para a sua construção, optamos pela pesquisa 
bibliográfica, fazendo uso de autores reconhecidos na área, como Bobbio, Trindade, Netto e 
Montaño. 
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Abstract: This article aims to discuss the formation of the State in the transition from feudal 
mode of production to the capitalist, and the development of human rights and citizens on 
both, giving focus on developments in the state in monopoly capitalism. This study also aims 
to demonstrate the change of activity and of state power in society, tracing a trajectory of 
historical and social events that are relevant for better understanding of the subject. For its 
construction, we opted for literature by making use of recognized authors in the area, as 
Bobbio, Trindade, Netto and Montaño. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A sociedade atual está cada vez mais evoluída e dinâmica, sendo que há uma 

necessidade de discutir o processo histórico e evolutivo no decorrer do tempo para 

que se compreenda como chegou-se a este modo organizacional e delimitou-se os 

direitos dos cidadãos e a atuação do Estado e suas limitações em determinados 

âmbitos políticos na sociedade.  
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O presente artigo trata de discorrer a evolução da sociedade desde os 

primeiros indícios do feudalismo até a sua decadência que deu lugar ao modo de 

produção capitalista, que está em vigor até os dias atuais. Para melhor 

entendimento sobre o assunto, o presente artigo buscou aprofundar sobre o modo 

organizacional do feudalismo, bem como tratar sobre os indícios para que este modo 

de produção deixasse de existir e, por fim, explanar sobre o surgimento do 

capitalismo e sua atuação na sociedade.  

Através de uma pesquisa bibliográfica, principalmente no livro “A História 

Social dos Direitos Humanos” de José Damião de Lima Trindade, foi possível 

encontrar tópicos interessantes sobre a temática a ser abordada. Como resultado, 

buscamos fazer com que o leitor visualize as relações, direitos e a dinâmica 

existente na sociedade e que, mesmo com toda esta mudança na sociedade, o 

trabalhador continua sendo explorado e a minoria chamada de classe dominante 

ainda usufrui de privilégios perante a maioria trabalhadora.  

 No decorrer deste artigo, será possível visualizar mais profundamente a 

evolução da sociedade e a evolução dos direitos através da luta de classes, levando 

em consideração que se faz necessária uma discussão sobre os fundamentos da 

sociabilidade para compreender o presente. Por isso, através de pesquisa 

bibliográfica, foi feita uma explanação para discorrer a evolução que a sociedade 

obteve, aprofundando o feudalismo e mostrando sua decadência para o surgimento 

do capitalismo e sua atuação no princípio, o qual neste modo de produção tem o 

Estado como o mediador das relações entre os homens para administrar os conflitos 

tão marcantes na sociedade. 

 

2. OS FUNDAMENTOS DO ESTADO E DO DIREITO NO CAPITALISMO  

 

 Segundo Netto e Braz (2012), com o fim da escravidão e o surgimento do 

feudalismo gera nos homens recém-libertos uma situação de desamparo no sentido 

de não ter para onde ir, nem como começar uma nova vida junto com sua família e o 

restante dos grupo; é nesse momento que os donos das terras percebem que ainda 

podem explorar esses homens usufruindo de seu trabalho em troca de um lugar 

para viver. A ideia de que o homem era teoricamente livre para aceitar ou não a 
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proposta do senhor da terra estava camuflada no fato de que ele não tinha outra 

opção a não ser aceitar as exigências que lhe eram postas. 

 A sociedade começa a evoluir economicamente durante o modo de produção 

feudal, em que a organização era baseada na divisão pelo privilégio do nascimento. 

A escravidão dá lugar ao feudalismo e o escravo passa a ser chamado de servo, na 

qual a diferença entre ambos está embasada no fato de que o servo, diferente do 

escravo, não pode ser vendido sem a terra (servo de gleba – o camponês era 

transferido junto com a terra, caso a mesma fosse vendida) e o servo também pode 

usufruir de uma parcela da terra do seu senhor feudal, claro que este deve cumprir 

uma série de tarefas e pagar alguns tributos para poder plantar e colher nesta terra. 

 Trindade (2011) continua sua discussão pontuando que, a administração dos 

feudos era feita através de deveres e submissões. Um terço do total da terra 

considerada arável era do senhor feudal e o restante era distribuído entre os 

camponeses para que estes pudessem trabalhar naquela terra e dela retirar os 

meios de subsistência. Os camponeses eram obrigados a trabalhar alguns dias da 

semana na terra do seu senhor, taxas eram cobradas, impostos e dízimos, serviços 

domésticos deveriam ser executados pelos camponeses e, em algumas regiões, o 

servo deveria ceder sua esposa para que a mesma tivesse a primeira noite com o 

seu senhor feudal. 

 Neste modo de produção, o direito se organizava através de um pluralismo 

jurídico extremamente difuso, ou seja, era regulado por diversas fontes jurídicas e 

estas eram conhecidas por ordenamentos jurídicos. Na sociedade, todos esses 

ordenamentos jurídicos atuavam ao mesmo tempo e tinham diferentes funções e 

poder sobre os homens. Por ser uma sociedade com o poder descentralizado, todos 

estes ordenamentos avaliavam os conflitos de acordo com suas crenças e 

interpretações, portanto não havia uma lei única e um critério único de avaliação. 

 Bobbio (2000) detalha que existiam diversos tipos de direito: consuetudinário, 

direito relacionado aos costumes de uma determinada região; legislativo, em que 

prevalecia a vontade da camada da população que detinha o poder; jurisprudencial, 

relacionado à atividade das cortes da justiça; canônico, sendo este direito 

relacionado à interpretação da Igreja e sua avaliação jurídica. Neste tipo de 

organização, cada feudo tinha sua própria organização e o senhor feudal tinha total 

autonomia para organizar e administrar suas terras, era o chamado direito feudal.  
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 Para discutir a decaída do modo de produção feudal, Trindade (2011) pontua 

que, em 1347, uma epidemia se alastrou vinda da região do mar Negro e não 

perdoou ninguém. A Peste Negra foi um desastre que matou 200, e em alguns 

lugares chegou até a matar 800 pessoas por dia. Com essa epidemia e com um 

grande número de mortes, o número de trabalhadores e, consequentemente, a 

oferta de trabalho se tornou cada vez mais escassa; os trabalhadores perceberam 

que obtinham o poder em suas mãos e impuseram uma série de exigências aos 

seus senhores, dentre eles, trabalho com pagamento em dinheiro, passaram a 

cobrar mais pelo trabalho que prestavam, e, não importa o quanto foram 

ameaçados, os camponeses passaram a exigir mais do que os salários 

determinados antes que a Peste Negra transformasse a dinâmica do feudalismo. 

 É importante enfatizar que a Peste Negra não foi a responsável pela decaída 

do feudalismo, as consequências trazidas por esta epidemia é que tiveram uma 

parcela de responsabilidade no declínio deste modo de produção. Podemos citar 

como exemplo, o conflito que se tornou cada vez mais crescente entre os servos 

feudais e os senhores das terras que, posteriormente, se tornou marcante na 

dinâmica da sociedade. 

 Com esse novo momento da sociedade, Trindade (2011) explana que alguns 

camponeses fugiram do domínio de seu senhor feudal ou compraram sua liberdade 

para viver nos cruzamentos das rotas comerciais formando cidades, conhecidas 

como “burgos”. É devido a esta denominação que os habitantes dos “burgos” 

ficaram conhecidos como “burgueses”. Alguns desses burgueses conseguiram se 

sobressair da maioria ao conseguir acumular capital, através da obtenção de lucro e 

a utilização da usura, mesmo sendo um ideal condenado pela Igreja, com o 

aproveitamento do trabalho através da exploração, essa parcela da população vai 

construindo uma independência econômica que não necessita executar trabalhos 

braçais para garantir a sobrevivência. 

 Já que os burgueses tinham um enorme interesse em movimentar o capital 

para que pudessem se desenvolver, o modo de produção feudal não condizia com 

as ideias e almejos dos burgueses, os quais estavam interessados em fazer com 

que a relação entre os senhores feudais e os camponeses fosse rompida para que 

houvesse o aumento do trabalho assalariado, levando em consideração que este 

trabalhador seria possuidor somente da força de trabalho. Em decorrência disso, 
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essa classe social que começa a surgir, apoia os camponeses pois, de certo modo, 

tem interesse que suas reivindicações sejam atendidas para que se torne possível o 

rompimento definitivo com o modo de produção feudal.  

 Ainda de acordo com Trindade (2011), enquanto os senhores feudais 

buscavam manter os camponeses sobre seus domínios, a burguesia lutava para que 

os camponeses pudessem soltar as amarras do feudalismo e seguir para o 

desenvolvimento do mercado, para a expansão do comércio, para que o camponês 

pudesse aderir ao trabalho assalariado através da produção de mercadorias, não 

mais na plantação e colheita para sua subsistência e a de sua família.  

 Com os camponeses se rebelando gradativamente e o desenvolvimento do 

comércio se tornando um empecilho para o andamento do feudalismo, a burguesia 

continua lutando para fazer com que a nobreza e o clero percam forças no âmbito 

econômico e, consequentemente, o modo de produção feudal também foi perdendo 

forças. Reivindicações vinham de todos os lados, em decorrência da insatisfação 

dos camponeses no tocante à situação de exploração em que viviam, 

acontecimentos que cada vez mais provavam que o feudalismo estava em uma 

situação de decadência inevitável e declínio cada vez mais rápido. 

 Trindade (2011), com a evolução da dinâmica da sociedade, com cada vez 

menos camponeses sendo submetidos à servidão, se tornou possível o 

desenvolvimento da mecânica, tecnologia, lembrando que era possível observar 

sempre o Estado administrando toda essa nova forma que o homem adquiriu de 

conseguir meios para seu desenvolvimento e sua subsistência. É nesse cenário que 

surge um novo modo de produção, que, é importante enfatizar, perdura até os dias 

atuais, um modo de produção que se diferencia e muito do feudalismo em vários 

âmbitos, o modo de produção capitalista. 

 Seria animador falar que com o surgimento de um novo modo de produção as 

divergências acabaram e tudo se tranquilizou, porém não foi bem assim. Por mais 

que o capitalismo estivesse se desenvolvendo e expandindo por quase todos os 

países da Europa no século XVIII, ainda haviam alguns conflitos de nobres, reis e 

padres que não aceitavam a mudança do feudalismo para o capitalismo, pois isso 

acarretaria na alteração da estratificação social, algo que os privilegiava, que tinha 

como base o privilégio do nascimento. 
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 Ainda segundo o mesmo autor, cada estado tem sua tarefa e função perante 

a sociedade, em que cabia ao clero executar o culto e tarefas que fossem 

relacionadas à saúde, ao ensino, à assistência, enfim, que estivessem ligadas ao 

espírito de amor ao próximo; já a nobreza estava encarregada de executar a tarefa 

de administrar e defender o grupo social; ao terceiro estado estava ligada a 

incumbência de executar tarefas que estivessem relacionadas à vida econômica da 

sociedade. É importante pontuar que cada um tem suas próprias obrigações e que 

um estado não tem autonomia para realizar tarefas que são próprias do outro. 

 Ainda era marcante a divisão que existia entre a própria população, na qual 

havia uma diferenciação entre os servos e as pessoas livres, mesmo tendo 

diminuído gradativamente e continuadamente o número de servos. As pessoas livres 

ainda se dividiam em três estamentos sociais: o primeiro estado, que era composto 

pelo clero; o segundo estado, que era formado pela nobreza; e, por fim, o terceiro 

estado, que era composto pelos plebeus em geral.  

 Trindade (2011) detalha bem a questão de que, mesmo com essa divisão, 

ainda era possível visualizar diferenças sociais dentro destes três estados. No 

primeiro estado, que já possuía uma décima parte de toda a riqueza do reino na 

época, a divisão acontecia entre alto e baixo clero, em que o alto clero enobrecido 

era composto por bispos (lembrando que todos os bispos já eram considerados 

nobres), abades e cônegos e, também, senhores de grandes porções de terras; o 

baixo clero era a camada deste estado que era considerada mais simples e tinha um 

maior contato com os camponeses e a população em geral. 

 Seguindo o raciocínio do autor, no segundo estado, já era possível observar a 

existência de três camadas: a nobreza cortesã, que lucrava através da relação 

íntima que tinha com os monarcas e, em decorrência disso, recebia pensões e 

alguns outros benefícios; os senhores feudais tradicionais, que detinham boa parte 

da riqueza do reino, conseguiam permanecer no poder através de rendimentos 

fundiários; e burgueses enobrecidos, que eram chamados de nobreza de toga por 

comprar títulos de nobreza e cargos políticos e administrativos. 

 O terceiro estado era o que mais se encontrava em uma situação 

diversificada, pois se dividia em:  

 

[...] alta burguesia, formada por alta burguesia, formada por banqueiros, industriais, 
grandes comerciantes, fornecedores do exército etc., partidária de mudanças 
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moderadas e que dava mostras de contentar-se com uma monarquia constitucional 
à moda inglesa; uma pequena burguesia urbana já muito numerosa [...] que 
abrangia artesãos independentes, advogados, médicos, alfaiates, barbeiros, 
pequenos lojistas etc.; uma pequena burguesia rural, constituída pela fração 
crescente de camponeses com terras, livres da servidão à gleba, mais ainda 
oprimidos pela sobrevivência de taxas senhoriais e outras obrigações 
remanescentes do feudalismo; uma massa heterogênea, ainda minoritária, mas em 
expansão, de trabalhadores assalariados da cidade; e um proletariado rural de 
diaristas [...] vivendo no limite da miséria, que já representa, pelo menos, 40% da 
população que vive nos campos. E havia ainda uma multidão de desempregados, 
mendigos, andarilhos, monges itinerantes, pessoas sem ocupação definida ou que 
exerciam atividades cambiantes ou sazonais. (TRINDADE, 2011, p. 31). 

 

 Mesmo estando em maioria, o terceiro estado ainda se via submisso ao 

primeiro e ao segundo estado e formado em sua maioria por possuidores apenas da 

força de trabalho, acaba sofrendo com a exploração do trabalho por não ter como 

adquirir os meios necessários para sua subsistência e a de sua família, pois “o 

primeiro e o segundo estados eram parasitários, mas detinham todo o poder político 

e aferravam aos resquícios de seus privilégios econômicos” (TRINDADE, 2011, p. 

28).  

 Através do desenvolvimento do capitalismo, podia-se observar uma mudança 

significativamente maior da antiga estratificação social, agora o privilégio deixa de 

ser através do nascimento e passa a ser pela posição que as pessoas ocupam na 

economia do país. Era levada em consideração a inserção de classe, tais como: 

burgueses, sendo estes burgueses da alta ou baixa burguesia (plebeus); 

proprietários de terras (que englobava os nobres, o clero, os bispos); proletariado; 

dentre outros. 

 Netto e Braz (2012) tratam de um fator que foi de extrema importância para 

essa nova forma de caracterização do poder, a persistência do absolutismo 

monárquico. Quando a burguesia apoiou os reis europeus depois que eles foram 

sucedidos na luta contra os senhores feudais, entre os séculos XV e XVII, viu que 

isso representaria uma maior liberdade para agir economicamente na sociedade; 

esses soberanos ficaram conhecidos como absolutistas, já que detinham o poder 

absoluto em suas mãos, e se denominaram “déspotas esclarecidos”, dando estímulo 

à economia e às artes, seus principais representantes foram José II (Áustria), 

Frederico II (Prússia), marquês de Pombal (Portugal). 

 

O Estado absolutista representou a resposta dos senhores à rebeldia dos servos: 
seu caráter mostrou-se óbvio – foi um notável reforço para combater às 
mobilizações camponesas. No entanto, esse instrumento repressivo a serviço da 
nobreza fundiária se constituiu reduzindo o poder dos nobres tomados 
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singularmente; na verdade, concentrando o poder político nas mãos de um deles (o 
rei, que, até então, detinha uma reduzida autoridade), diminuiu significativamente a 
capacidade interventiva de cada um dos senhores feudais. Com isso, abriu-se ao 
mesmo tempo o campo para uma maior influência do grupo dos 
comerciantes/mercadores que, gradualmente, tornaram-se os financiadores do 
Estado absolutista, juntamente com as principais casas bancárias da época (as 

italianas Frescobaldi, Gualterotti e Strozzi e as alemães Fugger, Welser e Hauser), 
que cresceram na mesma medida em que o comércio ganhava dimensões 
internacionais. (NETTO; BRAZ, 2012, p.84, grifos autorais). 

 

 O Estado absolutista dá início ao Estado moderno, sendo a partir desse 

absolutismo que é possível observar uma nova estrutura organizacional na 

sociedade, tais como: sistema de fiscalização, forças armadas sendo comandadas 

de forma unificada e um Estado articulando uma nação através de um poder estatal 

centralizado; a presença de um exército permanente e de uma polícia atuante na 

sociedade (bem como a burocracia, o clero e a magistratura) firezam com que a 

burguesia tivesse armas ainda mais poderosas na luta contra o feudalismo através 

de seus órgãos fortes e onipotentes. 

 Dentre as novas determinações da organização do Estado moderno, se fazia 

presente a separação entre o poder econômico e político, em que um se sustentava 

da exploração e o outro da dominação. O Estado se encarregava de tratar de 

problemas relacionados a parcela pública da sociedade no âmbito político, mediando 

conflitos e administrando o poder através da dominação. A burguesia tinha liberdade 

para usufruir da parte privada da sociedade e administrar o lado econômico, mesmo 

que tivesse que fazer uso da exploração. 

 Bobbio (2000, p. 18) afirma que as monarquias têm início através “de um 

duplo processo de unificação: unificação de todas as fontes de produção jurídica [...]; 

unificação de todos os ordenamentos jurídicos”. O pluralismo jurídico do modo de 

produção feudal deixa de existir e o Estado trata de centralizar o poder sobre os 

direitos dos ordenamentos, obtendo um monopólio jurídico e a concentração da 

atividade legislativa. “Esse processo de unificação desenvolve-se em duas direções: 

na liberação operada pelas monarquias absolutas em relação aos poderes 

superiores e [...] na absorção dos ordenamentos jurídicos inferiores” (BOBBIO, 2000, 

p.19). 

 Trindade (2011) explica que, para que se tornasse possível administrar as 

novas instituições e seus órgãos, o Estado absolutista viu que a saída seria fazer 

com que os grandes grupos mercantis bancassem todos estes custos que tal tarefa 
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exigia, já que eram os únicos que obtinham a capacidade financeira de suportar a 

carga fiscal de tal incumbência. Os camponeses até poderiam cuidar desta parte, já 

que a economia se encontrava em constante expansão e estes se viam cada vez 

mais atuantes na economia mercantil e se distanciando consideravelmente da 

obrigação de servidão ao seu senhor, sendo que mesmo com uma situação mais 

tranquilizante para esta classe em meados do século XV, os mesmos ainda não 

possuíam força suficiente para abarcar a administração de algo tão poderoso. 

 Com toda esta discussão sobre os conflitos na sociedade vivida pelo 

absolutismo, surgiam forças produtivas e relações que exigiam uma evolução na 

sociedade, sendo que isso não se tornava possível em decorrência do impedimento 

que o Estado absolutista causava, pois ainda buscava manter resquícios das 

relações de produção recorrentes ao feudalismo. É nesse contexto que surge a 

Revolução burguesa, na qual os protagonistas na economia da sociedade passaram 

a ser os comerciantes e estes, vendo que o Estado absolutista impedia o 

crescimento de sua classe, iniciou uma busca por eliminá-lo, processo esse que 

iniciou em 1789. 

 

A Revolução Burguesa, vê-se, constitui mesmo toda uma época de revolução social 
– inicia-se com os grupos mercantis tornando-se figuras centrais na economia, 
conformando-se numa nova classe social, o que se processa entre os séculos XV e 
XVII, e prossegue nos séculos XVII e XVIII, quando a nova classe, já constituída, 
constrói a sua hegemonia político-cultural e reúne as condições para o 
enfrentamento direto com a feudalidade, derrotando-a nos  confrontos maiores de 
1688/89 (Inglaterra e 1789 (França). A tomada do poder político pela burguesia, cujo 
marco emblemático é 1789, não constitui mais que o desfecho de uma luta de 
classes plurissecular, que teve no domínio da cultura e das ideias um campo de 
batalhas decisivo, como o provam a Reforma protestante e a Ilustração. Foi a 
hegemonia conquistada pela burguesia no terreno das ideias que lhe permitiu 
organizar o povo (o conjunto do Terceiro Estado) e lidera-lo na luta que pôs fim ao 
Antigo Regime. (NETTO; BRAZ, 2012, p.87, grifos autorais). 

 

 No século XVIII, a burguesia acabou tomando para si o poder do absolutismo, 

se tornando uma classe ainda mais forte e, segundo Trindade (2011, p.32), “ele 

passou a significar apenas sua eterna marginalização do poder político”. Um grande 

exemplo de como o absolutismo havia se expandido através da figura do rei pode 

ser posto com Luís XIV que, na França, ficou conhecido como “rei sol” e que 

utilizava a expressão “O Estado sou eu” para expressar sua soberania diante da 

sociedade. Diversos nobres que obtinham cargos políticos foram depostos de suas 

funções e as decisões importantes do Estado eram tomadas pelo rei, fazendo com 
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que esta forma de governar fosse a mais monárquica absolutista já vista há tempos 

na história, já que, segundo os nobres, a aristocracia veio antes da monarquia.  

 Com a chegada do século XIX e com a burguesia no poder, eis que surge o 

Estado burguês, em que o exército, a polícia e a burocracia passam a atuar a 

serviço da classe dominante que utiliza todos os meios possíveis para que o 

desenvolvimento das forças produtivas siga para o seu favorecimento. Há uma 

busca em criar melhores condições para que a sociedade se tornasse baseada num 

modo de produção em que a burguesia garantisse seu lugar como classe 

dominante, trata-se do modo de produção capitalista em que o foco se encontrava 

voltado para a mercadoria e a economia em si, baseada na divisão do trabalho 

através da exploração do camponês. 

 Não há a possibilidade de afirmar precisamente quando o capitalismo tomou o 

lugar do feudalismo, no qual começa a surgir o Estado Moderno em sua versão 

absolutista, em decorrência de que a sociedade estava em constante período de 

transição e, em algumas regiões, como a Europa Ocidental e Central, era possível 

presenciar os dois modos de produção coexistindo ao mesmo tempo. Claro que era 

visível que o feudalismo ia diminuindo de forma drástica e o capitalismo ia tomando 

seu lugar e se expandindo cada vez mais, influenciando e alterando as relações 

sociais e as forças produtivas. 

 As relações sociais se alteram e se baseia na troca que há entre o capitalista 

e o proletário, em que o capitalista se encarregará de dispor de dinheiro e meios de 

produção para que a mercadoria seja produzida e para pagar os serviços do 

proletário. E este, livre e possuidor apenas da força de trabalho, se tornará o real 

produtor da mercadoria; é importante frisar que ao proletariado se faz acreditar que 

ele é livre para vender ou não sua força de trabalho, porém acaba sendo compelido 

a tal coisa por não ter outra opção para garantir sua subsistência.  

 

3.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A sociedade sofreu diversas alterações no decorrer da história até chegar à forma 

em que está sendo organizada nos dias atuais e, em decorrência disso, se faz necessário 

que haja a discussão sobre os modos de produção anteriores e até mesmo explanar os 

acontecimentos históricos importantes que fizeram com que ela fosse moldada de acordo 
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com a situação recorrente vivida pela população. É pertinente discutir, também, sobre o 

surgimento dos direitos no que diz respeito as lutas travadas no seio da sociedade visando a 

conquista de participação nas decisões importantes e na redução da desigualdade entre as 

classes. 

É importante analisar, também, como a relação entre os homens mudou, há a 

submissão em qualquer modo de produção, sendo que há uma alteração e um limite desta 

submissão. Como foi dito no decorrer do artigo, o senhor feudal tinha total autonomia para 

usufruir dos serviços do servo sem ser limitado por nenhum poder e sem que o servo 

pudesse ser resguardado por uma entidade; já na relação entre capitalista e proletariado, o 

trabalhador continua sendo submisso, só que tem leis para que possa se amparar através 

da presença do Estado. Entretanto, a função dessas leis não é somente de proteção, mas 

também de coerção. 

Nesses termos, concluímos que a luta de classes é o cerne para o surgimento de 

todas as categorias que envolvem a contraditória relação capital X trabalho, no sentido de 

decorrer dela o desenvolvimento de ideologias, de políticas, legislações, direitos etc. É 

nesse processo cotidiano que se constroem as estratégias de controle da classe 

trabalhadora para a manutenção da hegemonia da classe dominante. Portanto, o direito 

surge nesse cenário para responder as demandas dos trabalhadores, se colocando como 

um instrumento do Estado para a conservação da ordem vigente. 
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