
 

 

 

Marxismo e Direito – UFPB 

O Grupo de Pesquisa "Marxismo e Direito" objetiva estudar o direito sob um enfoque marxista, examinando as 

condições de possibilidade de aplicação da filosofia e do método do materialismo histórico para a elaboração de 

uma nova compreensão da forma jurídica. Para tanto se valerá de um exame exaustivo das conexões entre o 

direito e os modos pelos quais a forma jurídica lida com a tensão entre as aspirações sociais e o exercício do 

poder e do controle, do qual a relação entre direito e dominação nada mais é do que uma manifestação. Para 

realização de seus objetivos o grupo de pesquisa se vale de uma abordagem que se vale de aportes da filosofia 

e da teoria do direito. A constituição do Grupo resulta de estudos e pesquisas desenvolvidas, em nível de pós-

graduação, desde 2003 pelo docente que coordena o GP. Constituiu-se informalmente há dez anos, como 

resultado da congregação de professores voltados para estudos sobre a aplicabilidade do campo teórico 

fundado por Marx para a compreensão e análise crítica do âmbito jurídico e pretende congregar pesquisadores 

e estudantes que, a partir dos cursos ministrados - na graduação e na pós-graduação - reúnam-se para discutir 

as interelações com outros saberes e as possibilidades de aplicação do marxismo na compreensão do âmbito 

jurídico, criticando, por um lado, tanto a perspectiva que iguala direito e lei, ma também e - principalmente - 

aquelas outras que tentam negar a conexão entre direito e atividade de poder, isto é, de um determinado 

Estado. 

Linhas de pesquisa   
• Democracia e Direitos Humanos 
• Direito como atividade judicial e a judicialização da política 
• Marx e os direitos humanos 
• Marxismo e o direito enquanto poder e decisão: as conexões com as teorias realistas 
• Marxismo, Filosofia da Práxis e Direito como discurso retórico de justificação 
• Marxismo, estrutura econômica e decisão 
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