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RESUMO 

 

JULIANO, Carolina Porto. Breve História da Relação de Exploração das Classes 

Média e Baixa em Favorecimento da Burguesia 2016. 44p. Trabalho Acadêmico 

(Graduando). Universidade Federal do Rio Grande – FURG, Rio Grande/RS. 

Este trabalho tem por escopo principal sustentar a relação de exploração que a 
sociedade sempre vivenciou. Haverá uma pesquisa histórica bibliográfica de 
algumas das sociedades até hoje desenvolvidas, a fim de verificar a existência de 
um estado explorador das maiorias. Far-se-á uma caminhada pela história da 
civilização, no intuito de compreender como se deu a formação de impérios e suas 
derrocadas, a relação religiosa junto a tais civilizações, suas formas de produção e 
complexidade. Ademais, adentrando a atual configuração de estado, objetiva 
compreender como perpassaram as conquistas sociais junto às Idades Moderna e 
Contemporânea, a relação de poder entre as classes e a verdadeira intenção da 
classe burguesa na luta para a formação do estado democrático de direito. Por meio 
da formação da burguesia demasiadamente rica, de uma classe média manipulada e 
revisando a trajetória da formação do estado junto ao ocidente pretende-se 
esclarecer que atualmente há uma manipulação social onde a classe média entende 
ser injustiçada com as políticas públicas de fim da miséria e massa trabalhadora 
ocupa-se buscando os mínimos direitos sociais, enquanto que as minorias ricas com 
a permanência de um status quo. Enfim, tecer-se-á uma breve análise da questão 
tributária no Brasil como forte indício de que o estado, assim como durante toda a 
história, está entrelaçado aos interesses de uma minoria, legalmente mantendo a 
classe média e a massa trabalhadora sustentando o país.  
 
Palavras-chaves: Exploração Social. Direitos Sociais. Construção Histórica. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso busca uma construção histórica 

de Estado e Sociedade desde a Antiguidade até os dias atuais, com o escopo 

principal de sustentar a existência de uma relação de exploração que a sociedade 

sempre vivenciou. Desde o princípio da sociedade, praticamente em sua totalidade - 

inclusive no atual discurso do estado democrático de direito e direito sociais, - as 

redes de cooperação humana foram concebidas para a opressão e exploração em 

prol ao verdadeiro bem-estar da classe dominante. 

A escolha do tema foi efetuada considerando assuntos desenvolvidos durante 

os seis anos de academia nas disciplinas de História do Direito, Ciências Políticas, 

Estado e Constituição, Sociologia Jurídica, Direito Constitucional, Direito do Trabalho 

e entre outras, que permitiram enxergar a permanente existência da relação de 

exploração entre as classes sociais. A pesquisa, com caráter descritivo histórico, 

logrará de referencial bibliográfico no intuito de abranger questões como: tipos de 

governo criados para o desenvolvimento das civilizações antigas, média, moderna e 

contemporânea e sua contextualização histórica, assim relacionando à curiosa 

ascensão da burguesia, o consentimento da maioria e, na atualidade, o verdadeiro 

estado democrático de direito e direitos sociais, a fim de trazer fortes indicativos de 

que na atual sociedade, em que pese haver maior consciência, ainda há o abuso das 

massas. 

Para isso, em que pese não se possa negar que, segundo Burns (1993, p. 13) 

a essência do estado é o poder de fazer e executar leis, e de preservar a ordem 

social pela punição daqueles que infringem essas leis, verifica-se, rapidamente, que 

dependendo das situações, culturas, épocas, relações ou agentes há definições e 

atuações diferentes, podendo variar dependendo daquilo que um grupo, faraó, rei, 

governante ou sociedade define em um determinado momento da história. 

Nesse sentido, teoricamente, nos dias atuais, estado pode ser entendido 

como juridicamente uma unicidade entre governo, território e população a fim de 

garantir uma convivência organizada na sociedade através do conjunto de 

instituições, capaz de ditar as leis, fazê-las cumprir e organizar-se economicamente 

a partir do recolhimento de tributos junto ao capital e aos trabalhadores. 

No entanto, é essencial o entendimento de que sempre existiu uma classe 

dominante utilizando-se do aparelho estatal em benefício próprio. Para isso, importa 
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transitar pela evolução histórica da civilização ocidental, compreender como se deu a 

formação de impérios e suas derrocadas, a relação religiosa junto a tais civilizações, 

suas formas de produção e complexidade social. Essencial também discutir a real 

formação do estado democrático de direito e como se deu a ascensão da classe 

burguesa extremamente rica - passando por fatos históricos determinantes para o 

atual status quo.  

No primeiro capítulo deste trabalho de conclusão, discorre-se quanto às 

configurações social e política, desenvolvendo assuntos como economia, cultura e 

religião na Idade Clássica das civilizações egípcia, mesopotâmicas, gregas e 

romanas a fim de que se possam perceber grandes semelhanças junto às evoluções 

sociais e provar a perpetuação da exploração. Ainda há uma continuação histórica 

da Idade Média, sendo que se dá principal atenção ao sistema feudalista e às 

influências que civilizações externas integraram à sociedade e gradativamente 

deram origem ao Estado Moderno, o ressurgimento do comércio e os primeiros 

sinais de uma sociedade burguesa. 

Já no segundo capítulo trata-se, mais criticamente, da Idade Moderna, 

examinando a maneira com a qual se deu o governo absolutista monárquico - 

dependência econômica e demais entraves, até sua queda e a formação do Estado 

Democrático de Direito. Além disso, faz-se a contextualização histórica da ascensão 

da classe burguesa, as disputas de poder durante a Idade Contemporânea e a prévia 

consciência do estado para a necessidade da criação dos direitos sociais para 

contenção de revoltas diante da grande exploração social que a nova forma 

econômica trouxe à civilização ocidental. 

Por fim, no último capítulo, considerando os caminhos desenvolvidos 

historicamente durante os dois títulos anteriores e da existência de uma categoria 

dominante com grande interesse em exercer influência sobre a média e baixa classe 

- para manter-se protegido, há o propósito de provar a existência de uma massa 

consentindo tal influência, assim perpassando por ideias como a manipulação do 

estado democrático de direito, os direitos sociais e trazendo alguns exemplos da 

efetiva exploração, como a questão tributária, onde legalmente mantém-se a classe 

média e baixa sustentando o país.  
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1. FORMAS DE GOVERNO NAS PRINCIPAIS CIVILIZAÇÕES OCIDENTAIS DAS 

IDADES ANTIGA E MÉDIA 

 

1.1. IDADE ANTIGA 

 

Difícil precisar onde se deu o berço da humanidade. Sabendo-se que o 

homem se distingue de qualquer outro animal pelo fato de possuir cultura, sabe-se 

que cerca de 5.000 a.C. representantes da espécie humana desenvolveram saberes 

superiores, que estiveram baseados no conhecimento da escrita e num progresso 

considerável no tocante às artes, às ciências e à organização social.  

Em que pese não seja possível traçar uma linha divisória nítida entre as 

civilizações, é possível atribuir que, em características gerais,  

uma instituição pode ser definida como um conjunto de crenças e atividades 
grupais, organizado de maneira mais ou menos permanente com vistas na 
consecução de algum objetivo do grupo. Costuma incluir um corpo de 
costumes e tradições, um código de regras e padrões, e complementos 
físicos tais como edifícios, meios punitivos e facilidades para a comunicação 

e a doutrinação. (BURNS, 1993, p. 35).  
 

Neste conjunto, para que houvesse a formação de uma civilização fez-se 

necessário, dentre uma variedade de acontecimentos e descobertas, 

fundamentalmente, segundo AQUINO (1980, p.59), o desenvolvimento das forças 

produtivas através da acumulação de conhecimentos técnicos, a utilização de 

animais como força de tração, o uso do arado, a fundição do cobre, a produção e 

acumulação de excedente alimentar, a dependência das populações aos canais de 

irrigações e o desenvolvimento de um calendário aperfeiçoado. 

Para isso, conceituou-se que a Antiguidade Clássica está limitada aos anos de 

4.000 a.C. até o ano de 476 d.C. Nesses longos milênios, observou-se a formação 

de diversos povos e civilizações, tais quais egípcios, babilônios, assírios, gregos e 

romanos, os quais desenvolveram-se economicamente como estados de sociedade 

estratificada e com modo de produção escravistas.  

Apesar de haver longa distância temporal em relação a atual civilização e a 

Antiguidade Clássica, é possível perceber que parte da formação do estado 

democrático de direito e do atual conceito de direitos sociais são calcados, na sua 

essencialidade, em ideais políticos e filosóficos desses milênios.  
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1.1.1. CIVILIZAÇÃO EGÍPCIA  

 

No período do Antigo Império, visualizava-se uma administração 

consideravelmente complexa de justiça, existia uma divisão judiciária do governo 

onde não havia distinção entre crime político e crime comum, além de nenhuma 

espécie de causa ser excluída da jurisdição. Fundavam-se numa política de paz e 

não agressão. Na visão de BURNS, ao que parece, o período do Antigo Império teve 

seu fim em virtude da  

usurpação do poder pelos monarcas, a persistência do particularismo, isto é, 
do sentimento dos direitos provinciais, o incremento do individualismo, os 
pesados tributos impostos ao povo por faraós com grandiosos projetos de 
desenvolvimento nacional (BURNS, 1993, p. 63). 

 

Ainda em relação à civilização egípcia, durante o Médio Império, na XII 

Dinastia, novamente houve manifestação de uma sociedade juridicamente 

organizada onde é reconhecido como o império mais democrático da história, de 

grande elevação à justiça social e empreendimentos intelectuais. Segundo Aquino 

(1980, p. 106), o colapso se deu por conta da desordem interna resultante de uma 

condição de vida cada vez mais difícil dos camponeses e escravos devido à 

opressão da aristocracia e a invasões de povos externos. 

O Novo Império, conhecido como o período de maior esplendor e riqueza da 

história do Egito teve-se, pela aristocracia e chefes militares, a constituição de uma 

política expansionista. Entre diversas guerras e conquistas, formou-se o Império 

Asiático do Egito que acrescentou ao império terras, tecidos, madeiras, metais e a 

cobrança de pesados impostos que eram destinados ao faraó e a tentativa de 

reforma religiosa que não vingou. Pode-se dizer que este período da civilização 

egípcia entrou em colapso devido invasões e a excessiva crença na magia e 

superstição (BURNS, 1993, p. 66), trazendo verdadeira estagnação de forma que 

seu pensamento não teve arrojo racional e não progrediu absolutamente na pesquisa 

intelectual pura (RIBARD, 1956, p. 57). 

Basta destacar, por fim, que no Baixo Império, a decadência da civilização 

egípcia, em linhas gerais, se deu pelo fato da filosofia, arte e governo estarem 

intimamente ligados à religião, a qual se tornava grosseira na medida em que todo o 

sistema de crença e de adoração havia sido abraçado pelo formalismo e ignorância. 
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Isso associado à superexploração dos camponeses e artesãos teve-se uma 

civilização sem forças para resistir a novas invasões de inimigos externos. 

A civilização egípcia deixou como legado a todas as demais civilizações 

elementares expressões de moralidade para o desenvolvimento social.  

A teoria ética egípcia foi a fonte na qual várias nações foram buscar suas 
normas de moralidade pessoal e social, pois ela compreendia não somente 
a condenação do assassino, do furto e do adultério, mas incluía, também, 
elevadas concepções de justiça, de benevolência e da igualdade de todos 
os homens. [...] Veem-se a fonte das doutrinas básicas de todas as grandes 
religiões do mundo, os princípios do direito e da moralidade, os fundamentos 
do progresso científico, as formas de organização econômica. (BURNS, 
1993, p.96 - 97). 

 
Junto à civilização egípcia, o Estado era uma monarquia déspota onde o 

soberano era um deus, chamado faraó - personificação da justiça e da ordem social, 

sua transmissão se dava através da hereditariedade, e todas as regiões do Egito 

eram de sua propriedade, as quais administradas por um complexo aparelho 

burocrático composto por aristocratas. Conforme discorre Yoyotte, (1981) 

A história faraônica parece ter-se desenrolado ao ritmo da luta entre o alto 
funcionalismo, que tendia a se constituir num poder hereditário e autônomo, 
e a monarquia, apegada ao direito de controlar as nomeações. [...] O ideal 
confesso da sociedade egípcia, portanto, era uma monarquia forte, 
considerada como o único meio de dar ao país o impulso necessário ao seu 
bem-estar. O soberano era a personificação do serviço público. (YOYOTTE, 
1981)  

  

É possível observar testemunhos do desenvolvimento de um sistema de leis 

baseado nos costumas, o qual era imposto inclusive ao próprio faraó. Por fim, quanto 

a economia, ela era voltada totalmente ao estado, sendo o principal empregador de 

mão-de-obra. 

Por fim, em cada um dos diversos períodos que a referida civilização 

desenvolveu-se, conforme Aquino destaca, no Egito, a soberania era vista como 

fruto da própria Natureza: soberania, Natureza e divindade são uma coisa só. 

Quando o Rio Nilo transbordava, deixando o húmus fertilizador, isso, por si só, 

reforçava o poder de soberania do Faraó na medida em que afirmava seu caráter 

divino (1980, p. 107), Sendo assim, importa memorizar fatos como a existência da 

religião intimamente ligada ao Estado, um sistema econômico voltado à mão de obra 

escravista e de uma sociedade estratificada e enfraquecida pela demasiada 

cobrança de impostos a fim de sustentar a aristocracia egípcia. 
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1.1.2. CIVILIZAÇÕES MESOPOTÂMICAS 

 

As sociedades da Mesopotâmia divididas, basicamente, entre sumerianos, 

acádios, babilônios, assírios e caldeus, eram de cultura predominantemente jurídica. 

Tiveram sua revolução urbana graças ao aperfeiçoamento dos métodos de cultivo, 

possibilitando o abastecimento regular da população, criação de excedentes para o 

comércio, uma divisão de trabalho e desenvolvimento da escrita. Segundo Aquino 

(1980, p. 110), eram povos que se encontravam em constantes guerras e suscetíveis 

invasões de tribos nômades. 

Diversos foram os legados que esses povos trouxeram às culturas que os 

sucederam. Nesse sentido, o Código de Hamurabi, rei Babilônico, esteve presente 

como base do direito nas demais civilizações, considerando-se: 

 
(1) A lei de talião - "olho por olho, dente por dente, braço por braço etc.".  
(2) Administração da justiça em caráter semiprivado. Incumbia à própria 
vítima ou à sua família trazer o ofensor à justiça. O tribunal funcionava 
principalmente como árbitro na disputa entre o queixoso e o réu, e não como 
um agente do estado para manter a segurança pública, embora os agentes 
da lei pudessem auxiliar a execução da sentença.  
(3) Desigualdade perante a lei. O código dividia a população em três 
classes: patrícios ou aristocratas; burgueses ou cidadãos comuns; servos e 
escravos. As penalidades eram aplicadas de acordo com a classe da vítima, 
mas também, em alguns casos, de acordo com a classe do ofensor. A morte 
ou a mutilação de um patrício era uma ofensa muito maior do que um crime 
semelhante cometido contra um burguês ou um escravo. Por outro lado, 
sendo um patrício o ofensor, era ele punido mais severamente do que o 
seria um homem de situação inferior pelo mesmo crime. A origem dessa 
curiosa lei provavelmente se baseava em considerações de disciplina militar. 
Uma vez que os patrícios eram oficiais do exército e, consequentemente, os 
principais defensores do estado, não era admissível que dessem livre curso 
às suas paixões ou se abandonassem a uma conduta dissoluta.  
(4) Distinção insuficiente entre o homicídio acidental e o intencional. O 
acusado não era punido com a pena de morte, mas tinha de pagar uma 
multa à família da vítima, baseando-se isso, aparentemente, na teoria de 
serem os filhos propriedade dos pais e as esposas, propriedade dos 
maridos. (BURNS, 1993 p. 104 – 105). 

 

De acordo com BURNS, os legisladores babilônicos não aceitavam a 

competição livre na economia. O estado regulamentava o comércio, as transações 

bancárias e a indústria por meio de leis referentes a escrituras, testamentos, 

empréstimos de dinheiro a juros e etc. 

Politicamente, os sumerianos eram divididos entre cidades-estados, unidas 

exclusivamente para fins militares, sendo comandadas por patesi que possuía o 
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poder de sacerdote, comandante do exército e superintendente dos sistemas de 

irrigação, mas a propriedade das terras não era de domínio específico do patesi, 

assim como a indústria e o comércio. Somente os demais povos formaram impérios 

com obrigação do povo ao serviço militar. 

Dentre estagnações e evoluções, as civilizações da região da mesopotâmia 

tiveram, o que pode perceber por óbvio nos dias de hoje, grande evolução no fato de 

fazer distinção entre o governante e a divindade. Para Aquino, 1980, interessa 

perceber o fato de o governante ser o representante da divindade, dando um maior 

grau de discernimento em relação ao mundo. [...] Na mesopotâmia, Natureza e 

sociedade estavam confundidas. [...] No entanto, a cada ano o Rei devia repetir ritual 

que o permitia aquele direito de Império.  (AQUINO, 1980, p.107-108). 

Sabe-se que os mesopotâmicos, em sua identidade, foram demasiadamente 

peculiares, no entanto, designa-se que assim como demais outras civilizações os 

impérios configuravam-se, conforme Harari  

um império é uma ordem política com duas características importantes. Em 
primeiro lugar, para se qualificar para essa designação é preciso dominar 
um número significativo de povos distintos, cada um com seu próprio 
território e identidade cultural. Quantos povos exatamente? Dois ou três não 
são suficientes. Vinte ou trinta é bastante. O limiar do império fica em algum 
ponto intermediário. Em segundo lugar, impérios são caracterizados por 
fronteiras flexíveis e um apetite potencialmente ilimitado. Eles podem engolir 
e digerir cada vez mais nações e Territórios sem alterar sua estrutura ou 
identidade básicas. (HARARI 2015, p. 198-199) 

 

1.1.3. CIVILIZAÇÃO GREGA 

 

No período grego homérico, as estruturas políticas eram primitivas, tendo o 

estado apenas função militar e sacerdotal. Com o desenvolvimento das cidades 

estados de Atenas, Esparta, Peloponeso e outras, e o acúmulo de riquezas agrárias, 

os detentores necessitaram abolir a monarquia – primeiro regime político – assim, 

aumentado o poder econômico daqueles que possuíam grandes terras.  

Burns explica que os gregos, de um modo geral, iniciaram sua trajetória 

política a partir das monarquias e com o tempo foram adotando as oligarquias como 

governo.  

Começaram sua história como monarquias. Durante o século oitavo 
transformaram-se em oligarquias. Mais ou menos cem anos depois, em 
média, as oligarquias foram derrubadas por ditadores ou tiranos [...]. 
Finalmente, nos séculos VI e V, estabeleceram-se as democracias ou, em 
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alguns casos, "timocracias", isto é, governos baseados sobre uma 
classificação das propriedades para o exercício dos direitos políticos. 
(BURNS 1993, p. 193). 

 

Conforme foi estudado por Platão, a timocracia, melhor forma de governo é 

baseada na honra guerreira e a oligarquia, segunda melhor forma de governo, é um 

governo formado por poucos homens com o intuito de beneficiar o grupo no poder. 

Nesse sentido, Gallo (2013), discorre: 

Platão, em seu diálogo, enumera aquelas que seriam suas quatro formas de 
governo inferiores, na ordem da melhor para a pior: timocracia, oligarquia, 
democracia e tirania. Logo, o governo da honra seria o melhor dos quatro, e 
a tirania o pior – embora nenhum deles seja considerado ideal pelo filósofo. 
Etimologicamente, identificamos que o primeiro dos governos mencionados 
por Platão, como sendo a constituição adotada em Creta e Esparta, é 
baseado em um arranjo político-militar que forma o governo. Bobbio (1985, 
p. 47) ressalta que o filósofo via Esparta como a República ideal, embora 
tivesse uma falha inerente: o fato de honrar o guerreiro mais do que os 
sábios. [...] A segunda forma de governo mencionada por Platão seria a 
oligarquia, um governo formado por poucos (GALLO, 2013, p. 3). 

 

Esparta, como uma das cidades símbolos da civilização grega, estava 

organizada em classes, seu sistema econômico visava garantir a eficiência militar e 

manter a classe do hilotas sob dominação - uma vez que toda a produção das 

cidades-estados assentava sob as mãos dessa classe. Ademais, de fato o 

militarismo sempre esteve arraigado nas mínimas estruturas sociais na medida em 

que o estado regulava minunciosamente a vida familiar dos cidadãos: além da 

educação dos jovens, preocupava-se com o casamento, havendo penas para os 

celibatários e as mulheres eram preparadas fisicamente para se tornarem mães de 

gerações sadias (AQUINO, 1980, p. 188). 

Atenas também passou por configurações políticas de monarquia e de 

oligarquia até atingir a democracia, que só foi possível após as reformas políticas de 

Sólon e Clístines. Ainda que o poder não fosse exercido pelo povo na sua totalidade, 

uma vez que eram excluídos do direito de participar da Assembleia do Povo - que 

elegia todos os funcionários do estado - estrangeiros, mulheres e escravos, já se 

notava uma política economicamente democrática escravista, conforme afirma 

Aquino. 

A massa da população, contudo, permaneceu na mesma situação miserável 
das épocas anteriores. Na realidade, as reformas não alteraram a opressão 
e a exploração a que estavam submetidos os camponeses pobres e os 
trabalhadores assalariados urbanos, e reforçou a superexploração dos 
trabalhadores escravos. (1980, p. 196). 
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Atenas e Esparta, apesar de fazerem parte de uma mesma civilização, apenas 

não divergiam no desejo de dominar. Diante disso, importa destacar que Atenas era 

democrática, progressista, urbana, imperialista e avançada intelectual e 

artisticamente. Enquanto que Esparta era aristocrática, conservadora, agrária, 

provinciana e culturalmente atrasada (BURNS, 1993, p.206).  

A civilização grega teve seu fim gradualmente pela dominação dos espartanos 

sobre atenienses, onde o próprio regime democrático, de que se vangloriava Atenas, 

foi substituído, por imposição dos vencedores espartanos, por um governo 

oligárquico: o Governo dos Trinta Tiranos (AQUINO, 1980, p. 203).  

 
Com os campos devastados pelas guerras, os exércitos compostos - em sua 
maior parte por mercenários (as pessoas deslocadas, isto é, exilados que, 
desligados das cidades-Estados, eram recrutados como soldados), o 
comércio prejudicado pela concorrência de cartagineses, etruscos e mesmo 
gregos da Ásia Menor, a Grécia tornou-se presa fácil para o seu total 
declínio. (AQUINO, 1980, p. 205). 

 

1.1.4. CIVILIZAÇÃO ROMANA 

 

Concomitantemente à existência da civilização grega, Roma desenvolveu-se 

como um povo conquistador de regiões, essas dominadas por uma aristocracia que 

mantinha o controle das províncias através de uma base economicamente agrícola e 

a mão de obra escrava. Observa-se que a glória romana iniciou-se favorecendo a 

classe dos grandes proprietários. (BURNS, 1993, p. 139) 

Ademais, vale mencionar que, segundo Aquino (1980, p.224), a aristocracia 

romana mantinha a mão de obra escrava pelo controle da cultura de uma ideologia 

dominante por meio da repressão de qualquer forma de expressão livre de 

pensamento, financiamento de artistas e intelectuais que aceitasse dirigir seu 

trabalho no sentido de glorificar e exaltar a figura dos imperadores e o orgulho 

romano. 

O regime de governo chamado monarquia caracteriza-se pela autoridade 

suprema nas mãos de um governante objetivando o interesse geral, e na visão de 

Cícero em De Re Publica I, tal função (de governar o Estado) deve ser concedida 

para um homem, ou a determinados cidadãos selecionados, ou deve ser assumida 

pela totalidade dos cidadãos. E então, quando a autoridade suprema está nas mãos 
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de um homem, nós o chamamos de rei, e a forma de Estado é monarquia. (GALLO, 

2013, p. 10). 

Marcada por diversos períodos, Roma iniciou sua história com a monarquia a 

qual era dividida nas classes de patrícios (aristocracia), plebeus (súditos do Estado 

Romano) e clientes (possuíam dependência pessoal com a aristocracia). Nesse 

período, Roma era governada por um rei, o qual era chefe militar, juiz supremo e o 

supremo sacerdote. Havia um conselho de anciãos recrutados nas mais ricas e 

nobres famílias romanas. A centralização do poder nas mãos do rei e as inúmeras 

revoltas dos plebeus contra a aristocracia fundiária, por fim, deu início ao período 

republicano romano (PEDRO, 1978, p. 67). 

No entanto, sem ilusões, na visão de Burns, entende-se que: 

 
A revolução que derrubou a monarquia era tão conservadora quanto o pode 
ser uma revolução. Seu principal efeito foi substituir o rei por dois cônsules 
eleitos e elevar a posição do senado investindo-o do controle sobre os 
fundos públicos e do veto aos atos da assembleia. Os próprios cônsules 
eram, em geral, senadores e agiam como representantes de sua classe. 
Não governavam conjuntamente, mas a cada um deles se atribuía a 
absoluta autoridade executiva e judiciária de que antes dispusera o rei. Se 
surgisse um conflito entre eles, o senado poderia ser chamado a decidir, ou 
então, em caso de grave emergência, poderia ser nomeado um ditador, por 
um prazo nunca superior a seis meses. Em outros aspectos, o governo 
permaneceu idêntico ao da monarquia. (BURNS, 1993, p. 270). 

 

Durante o período da República  Romana, essa civilização obteve grandes 

modificações nas instituições políticas com a criação dos cônsules, senado e uma 

assembleia popular. Sua organização de Estado calcava-se no primeiro código de lei 

escrito na história de Roma, a Lei das XII Tábuas, onde a plebe, gradativamente, 

conquistou acesso a cargos do judiciário e administrativo romano.  

A despeito disto, importa destacar nas palavras Theodor Mommsen, 

referenciado por Burns (1993, p. 272) que "nunca abandonaram realmente o 

princípio de que o povo não devia governar, mas ser governado". Em que pese 

inúmeras conquistas, por questões como a pobreza e através da espoliação da 

nobreza setorial, do governo e dos cavaleiros romanos acumularam-se grandes 

fortunas, assim, deixando a massa infeliz à espera que os políticos alimentassem e 

oferecessem espetáculos brutais, tal como o conhecido “pão e circo”. (PEDRO, 

1978, p. 80). 

Diante desses fatos históricos, o governo centralizado do principado foi 

necessário, na visão do Imperador Augusto, para impor a ordem e, principalmente, 
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manter o domínio econômico-social da Itália sobre o restante do império. Segundo 

Pedro (1978, p. 80), mantinha-se a ilusão da república, no entanto, teve em suas 

mãos a magistratura romana mais importante, ocupou o cargo do exército romano 

como imperador, comandou as principais províncias romanas e, entre outros, ocupou 

diversas vezes o cargo de Cônsul. 

Não obstante, cerca de quatro séculos após, a existência de uma Roma 

imperialista, Burns (1993, p. 307) destaca que na realidade a queda dessa civilização 

foi de dois longos séculos de desintegração do povo das cidades que, privados de 

sua liberdade de viver a própria vida – controlados por grandes proprietários, 

mergulharam aos poucos na miséria e no desespero, onde seu baixo nível moral, a 

época do Principado caracterizou-se por um interesse ainda mais profundo pelas 

religiões salvadoras do que sucedeu na República. (BURNS, 1993, p. 299), dando 

origem ao cristianismo o qual se difundiu nas camadas mais populares e ascendeu 

às classes mais ricas, assim nascendo a igreja cristã, a qual foi a base religiosa da 

Idade Média. 

Sucintamente, o percurso que a Idade Antiga desenrolou por mais de quatro 

séculos - onde se desenvolveram imperialismos, monarquias, oligarquias, repúblicas, 

conhecimentos filosóficos e jurídicos, observa-se, conforme Harari (2015, p. 110-

111), que não se deve alimentar grandes ilusões por essas evoluções quando se 

destaca as “redes de cooperação em massa” para o desenvolvimento do Egito 

faraônico até o Império Romano. Como observado, as referidas cooperações entre 

as classes nem sempre foram voluntárias e raramente igualitárias. Como base para 

o desenvolvimento das demais sociedades ocidentais, a maior parte das redes de 

cooperação humana foram concebidas para a opressão e exploração em prol ao 

bem-estar da classe dominante, de maneira que na Idade Média o padrão foi o 

mesmo. 

 

1.2. IDADE MÉDIA 

 

Assim como na Idade Antiga, durante a Idade Medieval as transformações 

ocorreram em ritmo lento, atingindo todos os níveis da realidade, transformando 

gradualmente o modo de vida das pessoas, levando séculos para completar uma 

transformação e destacando o surgimento do modo de produção feudal e a origem 

do modo de produção capitalista.  
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Situada entreee os anos de 476 e 1453, a Idade Média desenrolou-se pelo 

período de aproximadamente um milênio, onde se caracterizou pelo isolamento de 

diversas regiões produtoras, desenvolvimento e dissolução do modo de produção 

feudal, onde servos e senhores feudais estavam tomados pelos valores da religião 

cristã. No sistema feudalista houve a integração das estruturas sociais romanas e 

germanas, tais quais se agrupavam em vilas romanas, sistema de trabalho servil, 

poder político descentralizado, sociedade agropastoril, relação de fidelidade mútua e 

um direito consuetudinário.  

Durante o início da idade medieval, de acordo com Burns, ocorreu um 

retrocesso ao período bárbaro.   

 
A cultura [...] representou sem dúvida, em certos aspectos, uma volta ao 
barbarismo. O intelecto não só estagnou, mas até mergulhou em abismos 
profundos de ignorância e credulidade. A atividade econômica baixou aos 
níveis primitivos de troca direta e ruralismo, enquanto o ascetismo mórbido e 
o desprezo por este mundo substituía as atitudes sociais normais (BURNS, 
1993, p. 317). 

 

Com influência do Império Carolíngeo, a configuração social acima descrita se 

fortalecia, o servo era proprietário de todos os instrumentos de produção utilizados, 

ou seja, economicamente independente. Porém, o domínio político era exercido pelo 

senhor feudal, onde as relações servis de produção eram impostas ao produtor pela 

força, independente da sua vontade, para que produzisse o excedente econômico 

para seu senhor feudal. Assim, as estruturas econômicas, sociais, políticas e 

ideológicas encontravam-se articuladas (AQUINO, 1976, p. 93). 

 
Os governantes devem concordar em governar dentro da justiça, de acordo 
com as leis tanto humanas como divinas. Os súditos devem prometer 
obediência enquanto seus dirigentes governarem com justiça. No caso de 
uma das partes violarem o contrato, a outra fica livre de suas obrigações e 
tem o direito de iniciar uma ação de reparação. Com terceira concepção, o 
feudalismo baseava-se num ideal de soberania limitada e na oposição à 
autoridade absoluta, não importando por quem fosse exercida. O governo 
feudal devia ser um governo de leis, não de homens. Nenhum governante, 
de qualquer categoria que fosse, tinha o direito de impor a sua vontade 
pessoal aos súditos para atender aos ditames do próprio capricho. Dentro 
da teoria feudal, na verdade, nenhum dirigente tinha o direito de legislar; a 
lei era produto do costume ou da vontade de Deus. (BURNS, 1993, p. 395). 

 

Passados séculos de estruturação, essencial destacar que o desenvolvimento 

da organização cristã foi um dos fatos mais importantes de toda a era medieval, pois 

durante os seus primeiros séculos, a igreja e as instituições a ela ligada 

transformaram-se em uma estrutura complexa, que por fim se tornou o arcabouço da 
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própria sociedade (BURNS, 1993, p.323). À medida que o império romano decaía no 

Ocidente, a igreja assumiu muitas de suas funções e ajudou a manter a ordem no 

meio do caos que se generalizava. O fato de nem tudo se haver perdido no naufrágio 

foi devido em grande parte à influência estabilizadora da igreja organizada. Ajudou a 

civilizar os bárbaros, a estimular os ideais de justiça social e a preservar e transmitir 

a cultura antiga. Logo, é inegável que, conforme citado por AESE (2007, p.5), 

referenciando Thomas Woods, a civilização ocidental deve à Igreja o sistema 

universitário, as obras de beneficência, o direito internacional, as ciências e 

princípios jurídicos fundamentais. 

Nesse sentido, a estrutura mental medieval colocava Deus como centro de 

todas as coisas, o que, durante esse período, a Igreja estruturou-se como um 

verdadeiro governo, sendo que se tornou a maior proprietária de terras (medida de 

riqueza) e detentora do conhecimento através das instituições de ensino (domínio 

intelectual), ou seja, foi o poder mais alto que dominou o mundo feudal. Veja-se que, 

surpreendentemente, Roger Bacon estudou ótica cuidadosamente, mas depois de 

ter descoberto as sete parte do olho, acrescentou que desse modo Deus quis 

representar em nosso corpo os sete dons do Espírito. O dogmatismo ritualista 

subordinava o conhecimento, toda ação humana a um ato de fé.  (AQUINO, 1976, p. 

354 - 355). 

Nesse sentido, Thomas Woods (AESE, 2007, p.6) destaca que  

 
[...] a pretensa hostilidade da Igreja Católica contra a ciência pode ser a sua 
maior nódoa na mente do público. À versão enviesada do caso Galileu, com 
a qual a maioria das pessoas estão familiarizadas, cabe uma grande parte 
da culpa da crença alargada de que a Igreja se opôs ao progresso da 
investigação científica. 

 

Concomitante a isto, diversas mudanças na sociedade e cultura foram 

fundamentais para o início da Baixa Idade Média. Com a influência do Império 

Bizantino – civilização caracterizada pelo desenvolvimento do comércio e das 

manufaturas, o período da Baixa Idade Média, durante os séculos XI e XV, 

compreendeu-se pela degradação do feudalismo em sua economia em virtude do 

crescimento populacional e a superexploração dos servos. Por passos lentos 

geraram-se conflitos internos e consequências como fome, epidemias e o 

empobrecimento da massa camponesa. Isso se agravou ainda mais com a 

intensificação das exigências senhoriais. A nobreza feudal necessitava cada vez 
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mais de novas rendas para satisfazer o seu luxo e manter suas guerras A 

superexploração dos servos levou ao desaparecimento de uma grande parte da mão 

de obra servil. (PEDRO, 1978, p. 113-114).  

Durante o final da Idade Média, com o surgimento do Renascimento 

Comercial, com as feiras realizadas entre diferentes países e diferentes moedas 

houve o surgimento dos burgos e de cambistas - em sua maioria italianos, e o 

Renascimento Urbano.  

Conforme Pedro (1978) 

 
Criou-se uma oposição entre cidade-campo, intensificando-se os conflitos 
feudais. As cidades dependiam dos senhores feudais, isto é, eram partes 
integrantes do sistema feudal, mas no seu interior não existiam as relações 
servis de produção. Todos os homens que habitavam as cidades eram 
homem livres. A maior parte da população urbana era composta de 
artesãos, mas com o progressivo desenvolvimento do comércio, os 
mercadores, também assumiam um importante papel (PEDRO, 1978, p. 
119). 

 

No intuito de libertar as atividades mercantis dos entraves do feudalismo, os 

burgos, aliados aos interesses dos reis – pois buscava comercializar seus produtos 

com as demais cidades, pretendiam abolir a variedade de moedas e de tributos e 

sonhavam com um mercado nacional, o que seria possível com o fim da 

fragmentação feudal. Impunha-se criar uma Monarquia forte, capaz de submeter a 

nobreza feudal e conter a Igreja (AQUINO, 1980  p. 420). 

Os conflitos internos e externos colaboraram para as transformações do 

modelo político, social e econômico feudalista para o surgimento de uma concreta 

burguesia e um Estado Moderno. A unificação do sistema legal, monetário, militar e 

tributário e a definição de fronteiras deram origem ao crescimento do poder nas 

mãos de uma monarquia que, futuramente, por sua vez dará origem a um sistema 

absolutista.  

Nesse diapasão, ao final da Idade Média há o princípio do Estado Moderno, 

que possuía como objetivo a formação da sociedade nacional com idioma comum – 

o qual identificava as origens, tradições e costumes de uma determinada nação; 

território definido, onde havia fronteira políticas estabelecendo limites de cada 

governo nacional; soberania, estado o qual possuía um governante (rei) que ditava 

as regras do Estado onde a população deveria obedecer e um exército permanente, 

que por sua vez garantia, pela força, a soberania do governante. 
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Por fim, cabe observar que, historicamente, até a final da Idade Média, e como 

veremos adiante, após ela também, praticamente todas as civilizações foram 

configuradas de forma que níveis superiores desfrutavam de privilégios e poder, 

enquanto os inferiores sofriam discriminação e opressão. Mais especificamente, nas 

idades moderna e contemporânea temos a ascensão de uma classe que repetiu o 

modelo aplicado nas anteriores civilizações acima descritas, ou seja, há a 

reprodução “do princípio de que o povo não deve governar, mas ser governado.” 

(BURNS, 1993, p. 272). 
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2. IDADE MODERNA E CONTEMPORÂNEA E OS DIREITOS SOCIAIS 

 

2.1.  A IDADE MODERNA E A ASCENSÃO BURGUESA 

 

Diferente do que ocorreu durante as Idades Antiga e Média, diversos 

acontecimentos se passaram com relativa rapidez durante o período da Idade 

Moderna, de 1453 até 1789. Logo, nesses três séculos houve, conforme conclui 

Pedro (1978, p. 123), mudanças no plano econômico, social, político, religioso e 

cultural, os quais, nesse determinado tempo, sucederam transformações na Europa 

Ocidental que se encontram intrinsecamente ligadas entre si e atuando umas sobre 

as outras.  

No que toca às transformações culturais da Idade Moderna, há deveras 

influência da renascença na economia, sociedade, política e religião de forma que 

surgiu o desenvolvimento de uma cultura leiga humanista e antropocêntrica que 

esteve basicamente em oposição à cultura eminentemente religiosa e teocêntrica do 

mundo medieval. Nas mínimas relações passou-se, gradualmente e continuamente, 

a reviver ideias como o racionalismo e humanismo. Segundo Burns (1993, p. 345), 

na acepção mais lata do termo “humanismo”, há ênfase na “dignidade do homem”, 

considerado a mais excelente de todas as criaturas de Deus, abaixo dos anjos.  

Na esfera econômica, há o renascimento do comércio o qual culminou no 

desenvolvimento das grandes navegações e oportunizou o domínio e exploração de 

regiões da América e África, dando origem ao colonialismo. Assim, tal expansão 

destinou a um mercado mundial de produção e consumo. Para Pedro (1978, p. 137), 

tal expansão foi possível graças a intensa procura por especiarias por estados 

centralizados, principalmente Portugal e Espanha, desenvolvendo um forte grupo de 

mercadores que procuravam quebrar o monopólio comercial italiano. O surgimento 

de novas rotas comerciais que quebrariam o monopólio italiano só foi possível por 

iniciativa das monarquias nacionais. Além disso, as novas invenções como a 

descoberta da pólvora, conhecimento e utilização da bússola, a invenção da 

caravela, e etc, também encabeçaram o desenvolvimento da economia através das 

grandes navegações. 

Socialmente, o declínio da nobreza feudal teve a derrocada final, a exemplo 

disso na Inglaterra, com o financiamento da nobreza para a Guerra dos Cem Anos 

que possuía verdadeiro caráter expansionista comercial para a anexação da região 
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de Flandres. Tal guerra diminuiu a demografia e rebaixou o nível de vida do povo 

inglês, havendo o desaparecimento da população trabalhadora. Consequentemente, 

os campos deixaram de ser cultivados e os preços subiram violentamente de forma 

que a mão de obra inglesa passou a lutar por maiores salários e maior liberdade. 

Essa situação deu origem a uma guerra civil interna, chamada Guerra das Duas 

Rosas, e, politicamente, o enfraquecimento da nobreza e o início da monarquia 

absolutista inglesa (PEDRO, 1978, p. 158). Importa destacar que, nesse contexto, a 

burguesia inglesa ocupava-se do comércio e indústria para sua acessão. 

Na França, após derrotar a Inglaterra na Guerra dos Cem Anos e diversas 

revoltas da nobreza francesa – contidas por meio de intrigas e subornos, houve a 

consolidação do poder real com a unificação de grandes domínios feudais e cidades. 

Nessa situação, o surgimento e fixação dos burgueses se deram na medida em que 

se ocupavam da compra de cargos administrativos, do arrendamento dos impostos 

reais e do empréstimo de dinheiro ao Estado (PEDRO, 1978, p. 161). Dessa forma, 

no plano social, tem-se uma nobreza feudal necessitando centralizar o poder nas 

mãos do rei para adequar-se ao surgimento de uma nova classe chamada 

burguesia. 

No plano político, progressivamente a centralização do poder nas mãos do rei 

esteve aliado ao modo mercantilista, o qual foi a busca de poder e riqueza pelo 

Estado através de medidas como o metalismo, a balança comercial favorável, o 

protecionismo, o monopólio, intervencionismo estatal e os sistemas coloniais. 

Ademais, intrinsecamente ligado a isso, tem-se cada vez mais o enriquecimento da 

burguesia. Nesse viés, Harari (2015), destaca que 

 
na Europa, reis e generais pouco a pouco adotaram o modo de pensar 
mercantil, até que os comerciantes e os banqueiros se tornaram a elite 
governante. A conquista europeia do mundo foi cada vez mais financiada 
por meio de créditos em vez de impostos e cada vez mais dirigida por 
capitalistas cuja maior ambição era receber o máximo retorno sobre seus 
investimentos. Os impérios construídos por banqueiros e comerciantes 
usando sobrecasacas e cartolas derrotaram os impérios construídos por reis 
e nobres usando roupas de ouro e armaduras brilhantes. Os impérios 
mercantis eram simplesmente muito mais perspicazes ao financiar suas 
conquistas. Ninguém quer pagar impostos, mas todos estão dispostos a 
investir. (HARARI, 2015, p. 327). 

 
Quanto ao plano religioso, a Reforma Protestante, influenciada por 

transformações como a expansão marítima, a formação das monarquias nacional e o 
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renascimento cultural deu início ao declínio da Igreja, que se encontrava 

desorganizada na sua moral, econômica e política.  

Historicamente, após a instauração do Estado Absolutista - visto como melhor 

forma de consolidar e fortalecer o estado, propagou-se um desenvolvimento 

intelectual e científico - que se encontrava reprimido séculos pela Idade Média, e 

uma luta desigual entre clérigos e as mentes mais cultas. A Revolução Científica do 

século XVII, de certa forma, provou as vantagens da razão diante de injustiças que a 

fé cometia. Na visão de CAPARRO (2014), 

 
a retomada científica contribuiu para o aparecimento de inúmeros escritores 
que teorizavam sobre diversos assuntos: artes, física, química, direito, 
sociedade, etc, procurando esclarecer principalmente aqueles menos 
letrados sobre as explicações das coisas da vida. [...] a fase científica pela 
qual passava o mundo do século XVIII era propícia à propagação da ideia 
de que os homens nasciam e permaneciam iguais. Ora, nada mais 
contraditório do que até então era defendido pela Igreja e pela monarquia, 
que sustentavam seus direitos imobiliários e de nobreza pela linhagem e 
casamentos. Ninguém nascia igual, pois desde a concepção do homem já 
havia uma distinção de direitos que permanecia por toda a vida. (CAPARRO, 
2014, p. única) 

 

Resta definir, conforme Pedro, que o Estado Absolutista – o qual teve seu 

início na Idade Moderna,  

é um Estado feudal que vai permitir o desenvolvimento da burguesia, com a 
expansão marítima, comercial e colonial e com a política econômica do 
mercantilismo. A monarquia absolutista corresponde a uma necessidade da 
nobreza feudal de centralizar o poder político-jurídico nas mãos dos reis, 
para controlar os camponeses e para adequar-se ao surgimento de uma 
nova classe, a burguesia. (PEDRO, 1978, p.148) 

 

Dentre os acontecimentos que entrelaçados na política, sociedade, economia, 

cultura e religião, a teorização do contrato social foi de grande valia para a fixação do 

Estado Absolutista, pois segundo Burns 

 

Ensinava que no começo todos os homens viviam em estado natural, sem 
estarem sujeitados a qualquer lei que não fosse o brutal interesse próprio. 
Muito longe de ser um paraíso de inocência e de bem-aventurança, o estado 
natural era uma condição de universal sofrimento. Todos faziam guerra a 
todos. A vida do indivíduo era "solitária, pobre, sórdida, bruta e breve". A fim 
de escapar a essa guerra de todos contra todos, os homens acabaram 
unindo-se entre si para formar uma sociedade civil. Assentaram um contrato 
pelo qual cediam todos os seus direitos a um soberano suficientemente forte 
para protegê-Ios contra a violência. Desse modo o soberano, embora não 
fosse parte no contrato, tornava-se o recipiente da autoridade absoluta. O 
povo dava-lhe tudo em troca do grande dom da segurança. [...] Hobbes não 
reconhecia qualquer lei natural ou divina a limitar a autoridade do príncipe. O 
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governo absoluto, afirmava ele, foi estabelecido pelo próprio povo e, 
consequentemente, este não tem razão de queixa quando o governante se 
torna um tirano; o povo não tem qualquer direito que o príncipe seja 
obrigação a respeitar. Baseando-se na dedução pura, sem recorrer de 
qualquer modo à religião ou à história, Hobbes chega à conclusão de que é 
lícito ao rei governar despoticamente - não porque tenha sido escolhido por 
Deus, mas porque o povo lhe deu o poder absoluto (BURNS, 1993, p. 669-
670). 

 

Logo, conforme Venerio (2010, p. 45), a representação nasce do pacto e do 

ato de autorização pelo qual o soberano se torna representante da pessoa dos 

súditos, portador delas, não podendo ser destituído: a representação hobbesiana, 

embora tenha origem social, inclui uma cláusula que garante a separação entre o 

político e o social, pois o poder de representação é irrevogável. 

Diante da tensão que a sociedade e a política estavam inseridas, o contrato 

social, teorizado por alguns positivistas como uma necessidade das comunidades de 

estarem sujeitas a uma autoridade central, tomou forma. Gradativamente foi 

incorporado às mínimas relações pessoais e ao regime político, apoiando que a 

sociedade deve viver uma submissão ilimitada ao Estado em troca de garantias 

como proteção, saúde, educação e etc., assim como, segundo Thomas Hobbes, 

evitar a situação onde 

 
O estado de natureza é um estado de guerra de todos contra todos. A vida 
humana resume-se a uma vida embrutecida e curta. O homem no estado de 
natureza é um animal acuado. Ademais, cada um vive ou sobrevive de 
acordo com seus desejos e poderes. Não existe nada que coloque limite aos 
seus projetos de vida, a não ser, é claro, um outro homem que tem os 
mesmos anseios e direitos. Na natureza, o homem encontra os meios para 
suprir suas necessidades de sobrevivência, pois da natureza tudo ele tem o 
direito de usufruir. Tudo lhe pertence (TELES, 2012, p. 51-52). 

 

Essa e demais outras teorias que justificavam a submissão da população aos 

mandos e desmandos de um rei eram ideias amplamente aceitas numa época em 

que a ordem e a segurança eram consideradas mais importantes do que a liberdade 

(BURNS, 1993, p. 672). Nesse sentido, considerando a época e os fatos que viviam, 

não são desprezáveis as evoluções políticas intelectuais da sociedade, uma vez que 

as teorias contratualistas positivistas, numa primeira esfera, tornaram-se pilar para 

grandes revoluções. 

A monarquia absolutista passava a atingir sua dependência econômica com a 

burguesia que tornava o sistema político frágil. A economia mercantilista aliada a 

ideais burgueses chocavam-se com a situação fática de concentração de poder nas 
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mãos do rei e, para àqueles que financiaram o avanço científico, tal situação era 

significado de estagnação, na medida em que surgia o racionalismo, com o objetivo 

de construir uma nova ordem jurídica baseada em princípios de igualdade e 

liberdade, proclamados como os postulados da razão e da justiça (GOUVEIA, 1998 

p. 1).  

No entanto, através do maleável pensamento do proletariado e camponeses, 

não se imaginou que o progresso racional atingido seria o caminho para a ascensão 

burguesa e as teorias científicas suas justificativas racionais uma vez que a 

burguesia em formação buscava no “contrato social”, a limitação da propriedade, 

vendo-a como fator essencial para conter a ameaça à liberdade dos cidadãos 

(VENERIO, 2010, p. 48). Logo, a classe dominante, com fome de propriedade e o 

apoio das massas, antes desprezada pela nobreza (detentora do poder), conquistou 

o topo da hierarquia social, com o Iluminismo, a Revolução Científica, a Revolução 

Francesa que estavam por chegar junto à Idade Contemporânea.  

 

2.2. IDADE CONTEMPORÂNEA E A NECESSIDADE DOS DIREITOS SOCIAIS 

 

Na Idade Contemporânea, a qual tem seu início, convencionalmente, no ano 

de 1789 até os dias atuais, gradativamente, a burguesia, apoiada pela massa, 

conquistou transformações sociais as quais culminaram em ideais iluministas que 

deram início à Revolução Francesa. 

Importante revelar que durante o século XVIII até atualmente tem-se a 

construção de uma sociedade mais preocupada com o indivíduo na medida em que 

as transformações políticas, econômicas, culturais e sociais descobriram a existência 

de um mundo demasiadamente mais complexo e extenso que a própria civilização 

europeia. Para o desenvolvimento desse entendimento, importante o resgate de 

determinados fatos para se verificar a influencia do estado democrático de direito e 

da economia capitalista na construção da ideia de direitos sociais. 

Sendo assim, após uma monarquia absolutista dependente economicamente 

da classe social chamada burguesia - conforme mencionado no capítulo anterior, 

destaca-se que durante a Revolução de 1789, o terceiro estado, estrangulado pelos 

injustos impostos que o clero e a nobreza (respectivamente primeiro e segundo 

estados) cobravam, disseminou ideais de liberdade, igualdade e fraternidade – 
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gerando reflexos inclusive no continente americano. Por essa razão, há, na Europa, 

a necessidade do fim da monarquia absoluta.  

Outrossim, acumulado a isto, 

a população crescia, o mercado aumentava, enfim tudo estava se 
transformando. Os reis, que antes eram senhores absolutos de seus povos, 
começavam a ser alvo de críticas por parte dos intelectuais da época. 
Clamava-se por liberdade de comerciar sem restrições. Além disso, tudo 
isso estava acontecendo, porque havia uma inadequação entre o dinamismo 
das atividades econômicas da burguesia (comerciantes, banqueiros, 
fabricantes) e a forma de poder político em mãos da nobreza, limitando 
profundamente essas atividades. (PEDRO, 1978, p. 205). 

 

Encabeçada pela burguesia que buscava liberdade econômica, o período 

tonou-se um marco no desenvolvimento da civilização ocidental, segundo Pedro 

(1978, p.218), os camponeses perceberam a fraqueza da nobreza, invadiram 

castelos e executaram famílias inteiras de nobres numa espécie de vingança de uma 

raiva acumulada durante séculos. Avançavam sobre a propriedade feudal e exigiam 

reformas.  

Além disso, representantes do terceiro estado acuados pelo descontrole da 

maioria, buscaram, segundo discorre Burns: 

[...] em 4 de agosto de 1789, aboliram-se formalmente os dízimos 
eclesiásticos e a corveia. Eliminou-se a servidão. Declararam-se extintos os 
privilégios de caça dos nobres. As isenções de imposto e os monopólios de 
toda a sorte foram sacrificados como contrário à igualdade natural. Embora 
os nobres não renunciassem a todos os direitos, o efeito final dessas 
reformas das “Jornadas de Agosto” foi anular as distinções de classe e de 
nível social e colocar todos os franceses em igualdade perante a lei. 
(BURNS 2, 1993, p. 497) 

 

Agora a classe opulenta, preocupada em estabelecer as bases teóricas de 

sua revolução, faz aprovar, 22 dias após as Jornadas de Agosto, um documento que 

se tornou mundialmente famoso: a Declaração dos Direito do Homem e do Cidadão, 

o qual especificamente 

declarou que a propriedade era um direito natural, assim como a liberdade, 
a segurança e a “resistência à opressão”. A liberdade de expressão, a 
tolerância religiosa e a liberdade de impressa foram declaradas invioláveis. 
Afirmou-se que todos os cidadãos tinham direito a tratamento igual nos 
tribunais. Ninguém poderia ser punido de qualquer forma senão em virtude 
de processo judiciário. Ficou estabelecido que a soberania reside no povo e 
os funcionários do governo tornaram-se passíveis de demissão no caso de 
abusarem dos poderes que lhes eram conferidos. (BURNS, 1993, p. 497) 
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A partir disso, a classe em ascensão, politicamente constituída, passou a 

ocupar os cargos da administração do Estado, além de encabeçar os movimentos 

sociais, políticos, jurídicos e até mesmo ideológicos, o que, em pouco tempo 

(observando-se o desenvolvimento histórico social), consolidou sua ocupação no 

poder e originou o Estado de Direito Democrático, onde teoricamente o direito 

positivo passou a ser considerado como direito em sentido próprio e por obra do 

positivismo jurídico ocorre a redução de todo o direito a direito positivo (GOUVEIA, 

1998 p. 1) ou, conforme os idealismos de KELSEN,  

 
O Estado como sujeito artificial como a personalização da ordem jurídica, e 
como a lei passa a ter a partir de então um papel essencial na organização 
das sociedades, sendo o instrumento por meio do qual o poder do povo se 
manifesta e que vincula a todos de forma igualitária: governantes e 
governados são igualmente sujeitos às determinações da lei. (SANTOS, 
2016). 

 

Ainda, na visão de Lopes (2010), por esta época se definiu que o Estado é 

uma sociedade natural, no sentido de que decorre naturalmente do fato de os 

homens viverem necessariamente em sociedade e aspirarem realizar o bem geral 

que lhes é próprio, isto é, o bem comum. Logo, conclui-se que para isso a sociedade 

se organiza em Estado. (LOPES, 2010, p.4). 

No mais, significante articular que na segunda metade do século XVIII e 

começo do século XIX, a Revolução Industrial, termo geral usado para descrever a 

série de modificações da sociedade europeia - em que pese ter ocorrido em diversos 

países, esteve fortemente ligada a nova forma de exploração da massa. Seu início e 

maior desenvolvimento deu-se na Inglaterra. 

Importante mencionar que a referida nação, conforme Pedro, para 

desenvolver a indústria conseguiu capital fazendo tráfico de escravos; utilizando-se 

de uma perfeita quadrilha de piratas que deixava os navios espanhóis sempre vazios 

do ouro que traziam do México. (Pedro, 1978, p. 207). Através desses meios, atingiu 

vantagens e acumulou capital, para o desenvolvimento de máquinas, mão de obra, 

mercados e aquisição de matéria-prima.  

A Revolução Industrial desenvolvia-se, primeiramente na Inglaterra – mas 

esse quadro se repetiu largamente em outros países da Europa. Na medida em que 

se industrializavam surgia um sistema econômico que produzia o êxodo da 

população rural para as cidades, os quais necessitava trabalhar nas fábricas e viver 

em cortiços. O sistema econômico é conhecido atualmente como capitalismo. 



28 

 

 

 

Conforme referenciado, como principais transformações, a revolução industrial 

formou uma grande massa de trabalhadores assalariados, uma classe extremamente 

rica e proprietária de grandes indústrias (burguesia) e a falência de pequenos 

artesanatos impossibilitando a concorrência com as grandes indústrias. Como 

consequência disso, Narloch (2013) assevera que: 

Poucas imagens do passado foram tão importantes para o futuro quanto os 
relatos que o alemão Friedrich Engels fez sobre a Revolução Industrial. No 
livro A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, publicado em 1845, 
ele diz que as fábricas haviam destruído a vida tradicional e ordenada do 
campo para criar cidades imundas, bairros miseráveis e multidões de 
operários alienados. Antes da Revolução Industrial, afirma Engels, “os 
trabalhadores sobreviviam suportavelmente e levavam uma vida honesta e 
tranquila, piedosa e honrada; sua situação material era bem superior à de 
seus sucessores: não precisavam se matar de trabalhar, não faziam mais do 
que desejavam e, no entanto, ganhavam para cobrir suas necessidades e 
dispunham de tempo para um trabalho sadio em seu jardim ou no campo, 
trabalho que para eles era uma forma de descanso”. Quando as máquinas 
apareceram, todo esse paraíso teria acabado: artesãos e camponeses 
tiveram de se mudar para cidades imundas e morar em “estábulos 
destinados a seres humanos”. (NARLOCH, 2013, p. 56). 

 

Ainda, concluído por Marx (Burns, 1993, p. 549), a sociedade não era a 

qualquer tempo senão o reflexo de uma hierarquia ditada por aqueles que possuem 

os meios de produção e controlam a distribuição de seus bens materiais. Ao longo 

da história mudaram-se os meios. Em que pese não ser possível o desenvolvimento 

de uma verdade absoluta quanto às teorias sociais e econômicas, sabe-se que os 

fatos decorridos no século XIX não trouxeram nenhuma melhoria na ética do 

capitalismo. A Revolução Industrial que varreu a Europa enriqueceu os banqueiros e 

os donos do capital, mas condenou milhões de trabalhadores a uma vida de pobreza 

abjeta. (HARARI, 2015, p.342). 

A história da civilização ocidental, representada pelos países atualmente mais 

desenvolvidos como Inglaterra, França, Alemanha, entre outros, esteve calcada em 

grandes injustiças. Aquilo surgido no mundo como forma de liberdade e avanços 

científicos, tornou-se a trajetória para uma sociedade ainda mais desigual.  

Vejamos que, ainda conforme descreve Harari,  

Depois de 1908, e especialmente depois de 1945, a ganância capitalista foi 
um pouco freada, sobretudo por temor ao comunismo. Mas as 
desigualdades continuam extremas. O bolo econômico de 2015 é muito 
maior que o de 1500, mas é distribuído de maneira tão desigual que muitos 
camponeses africanos e trabalhadores indonésios voltam para casa depois 
de um dia duro de trabalho com menos comida do que seus ancestrais há 
500 anos. De modo muito similar à Revolução Agrícola, o crescimento da 



29 

 

 

 

economia moderna talvez também se revele uma fraude colossal. A espécie 
humana e a economia global podem muito bem continuar crescendo, mas 
muito mais indivíduos passam fome e privação. (HARARI, 2015, p.343) 

 

Finaliza-se esse capítulo confirmando a ideia que, com base no conhecimento 

da história da humanidade e na lógica do capitalismo consumista, permanece uma a 

categoria dominante com grande interesse em exercer influência sobre a média e 

baixa classe no intuito de manter-se protegido, além de haver uma disputa social 

interna entre as classes menos prestigiadas. 
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3. O BRASIL, OS DIREITOS SOCIAIS E A EXPLORAÇÃO LEGALIZADA  

 

Na atual configuração social brasileira tem-se a divisão das rendas familiares 

entre classe alta, média e baixa. Nesse diapasão, percebe-se a existência de uma 

classe pobre trabalhadora – isenta de impostos diretos, necessitando de políticas 

públicas assistencialistas garantidoras dos direitos sociais e do bem-estar social e de 

uma classe média e rica – condenada a pagar impostos.  

Para que se entendam as injustiças sofridas pelas classes pobre e média na 

atual configuração capitalista, veja-se que carregada de uma história politicamente 

manipulada, séculos de consolidações, ditaduras, guerras, restruturações, 

pacificações e, principalmente, simulações, a partir do último pós-guerra começou a 

desenvolver-se um ramo do direito de extrema importância para a retomada do 

indivíduo, oportunizando-se a aplicação de um amplo processo de afirmação dos 

direitos humanos, assim trazendo uma mudança de paradigma para a pessoa 

humana. No entanto, apesar dos demasiados avanços relacionados às pessoas, 

ainda observam-se indícios da uma exploração legalmente instaurada. Veja-se. 

 

3.1. O DESENVOLVIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS NO BRASIL 

 

Os direitos sociais, na América, teve o primeiro documento com a Declaração 

Americana dos Direitos e Deveres do Homem, da Organização dos Estados 

Americanos de 1948, cuja demais nações suscitaram opiniões análogas àquelas 

referentes à Declaração Universal. 

Mundialmente, passou-se a positivar a importância do sujeito como 

protagonista da sociedade através de uma antropologia jurídica mínima, trazendo à 

tona os direitos de terceira geração. Conforme Iurconvite, (2007), 

[...] a aparição dessa terceira dimensão dos direitos fundamentais evidencia 
uma tendência destinada a alargar a noção de sujeito de direitos e do 
conceito de dignidade humana, o que passa a reafirmar o caráter universal 
do indivíduo perante regimes políticos e ideologias que possam colocá-lo em 
risco, bem como perante toda uma gama de progressos tecnológicos que 
pautam hoje a qualidade de vida das pessoas. (IURCONVITE, 2007). 
 

Contextualmente, os diversos direitos e garantias fundamentais individuais e 

coletivos positivados na Carta Magna são direcionados à proteção dos indivíduos na 

medida em que são proibições ao estado de lesá-lo por meio de leis, atos 
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administrativos e decisões judiciais aplicando-se a garantia da igualdade perante a 

lei, a inviolabilidade da propriedade privada, a liberdade de consciência, a liberdade 

de ir e vir, a liberdade de associação, a propriedade, a legalidade, a anterioridade e 

etc. 

É indiscutível a importância social do desenvolvimento dos direitos sociais. 

Nisso BONAVIDES colaciona que: 

[...] dotados de altíssimo teor de humanismo e universalidade, os direitos da 
terceira geração tendem a cristalizar-se neste fim de século enquanto 
direitos que não se destinam especificamente à proteção dos interesses de 
um indivíduo, de um grupo, ou de um determinado Estado. Tem primeiro por 
destinatário o gênero humano mesmo, num momento expressivo de sua 
afirmação como valor supremo em termos de existencialidade concreta. Os 
publicistas e juristas já o enumeram com familiaridade, assinalando-lhe o 
caráter fascinante de coroamento de uma evolução de trezentos anos na 
esteira da concretização dos direitos fundamentais. Emergiram eles da 
reflexão sobre temas referentes ao desenvolvimento, à paz, ao meio 
ambiente, à comunicação e ao patrimônio comum da humanidade. 
(IURCONVITE, 2007). 

 

Mais especificamente tratando-se de Brasil, houve a necessidade da 

constitucionalização dos direitos sociais, depois de passados longos anos de 

ditadura militar, em 1964. Dessa forma, impossível não tratar da positivação dos 

direito sociais sem mencionar a disputa que se criou entre os ideais capitalistas e 

comunistas. 

Apoiada pela mãe do capitalismo – Estados Unidos da América, em verdade, 

a ditadura militar brasileira possuía um grande objetivo: criar um clima mais propício 

ao investimento privado, ou seja, beneficiar a classe opulenta. Nesse sentido, 

Chomsky (2015) relaciona que no Brasil, os Estados Unidos da América esteve 

fortemente ligado às causas que deram início ao referido período. 

Visitando o país em 1960, o presidente Eisenhower assegurou aos 
brasileiros que “o nosso sistema de iniciativa privada com consciência social 
beneficia todo o povo, sejam proprietários ou trabalhadores... Em liberdade, 
o trabalhador brasileiro está feliz, demonstrando as alegrias da vida sob o 
sistema democrático”. (CHOMSKY, 2015, p. 55).  

 

Em que pese a tentativa de convencimento, Chomsky descreve que, diante 

das diferenças sociais, a sociedade brasileira teve grande resistência a aceitação 

das novas formas de desenvolvimento das ideias revolucionárias como o ensino 

universal e obrigatório, a igualdade perante a lei, uma sociedade relativamente sem 
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classes, um sistema de governo responsavelmente democrático, a livre competição 

empresarial [e] um fabuloso padrão de vida para as massas (Chomsky, 2015, p.55).  

Os brasileiros reagiram duramente às boas novas trazidas pelos seus 
tutores do norte. As elites latino-americanas são “como crianças”, informou 
ao Conselho de Segurança Nacional o Secretário de Estado John Foster 
Dulles, não possuem “quase nenhuma capacidade de autogoverno”. E o pior 
é que os Estados Unidos estão “inapelavelmente atrasados em relação à 
União Soviética no desenvolvimento de meios de controle sobre os corações 
e as mentes das pessoas simples”. Dulles e Eisenhower expressaram a sua 
preocupação com a “capacidade comunista de assumir o controle dos 
movimentos de massa”, capacidade que “não temos como imitar”: “eles 
apelam aos pobres e estes sempre quiseram pilhar os ricos”. Em outras 
palavras, achamos difícil induzir o povo a aceitar a nossa doutrina de que os 
ricos devem pilhar os pobres, um problema de relações públicas ainda não 
resolvido.  (CHOMSKY, 2015, p. 55) 

 

Veja-se que o discurso norte-americano definiu que se encontravam atrasados 

diante da capacidade do comunismo adentrar nas mentes dos movimentos das 

massas, preocupação eminente do sistema privado. Longe desse controle, não 

houve alternativa senão a dominação forçada, conforme se vê, 

[...] o governo Kennedy enfrentou esse problema mudando a missão dos 
militares latino-americanos, da “defesa do hemisfério” para a “segurança 
interna”, decisão que teve consequências funestas, a começar pelo golpe de 
estado brutal e assassino de 1964, no Brasil. Os militares eram vistos por 
Washington como uma “ilha de sanidade” no país, e o golpe foi saudado 
pelo embaixador de Kennedy, Lincoln Gordon, como uma “rebelião 
democrática”, na verdade “a mais decisiva vitória isolada da liberdade neste 
meio de século”. Gordon, ex-economista da Universidade de Harvard, 
acrescentou que essa “vitória da liberdade” – isto é, a derrubada violenta da 
democracia parlamentar – iria “criar um clima muito mais propício ao 
investimento privado”, lançando desse modo algumas luzes sobre o 
significado prático de termos como liberdade e democracia. (CHOMSKY, 
2015, p. 56). 

 

Anos após as atrocidades cometidas em nome da liberdade e democracia, 

restou claro para os governantes que a ditadura militar trouxe grande retrocesso à 

confiança das demais classes com o referido sistema econômico e político.  

Diante de tantas divergências políticas, econômicas e sociais, em 1978 
iniciaram muitas mobilizações contra o regime, através de greves 
coordenadas pelos sindicatos da região do ABC paulista – região de 
grandes indústrias metalúrgicas onde os sindicatos são fortes. Já na década 
de 1980, sob o governo do General João Batista Figueiredo, a sociedade 
brasileira passa a reivindicar a redemocratização do país, diante disso o 
governo assume o compromisso de ampliar a “abertura política”. Ocorrem 
assim, vários fatos que marcaram o período; a anistia aos que eram 
considerados inimigos do sistema (1979), as eleições diretas para 
governadores e prefeitos (1982) e o fim do bipartidarismo com a criação do 
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multipartidarismo, visto que até o momento só existiam os partidos do MDB 
E ARENA. (DALLAGO, p. 3 2007) 

 

A partir disso, tem-se a positivação de um complexo de leis com o discurso da 

preservação da educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, 

segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos 

desamparados, os quais se encontram destacados no artigo 5º da Constituição 

Federal Brasileira de 1988. Importa também referir que a garantia do bem-estar 

social, é a expressão dos direitos sociais, logo, encontra-se positivado, 

especificamente na constituição brasileira, direitos que teoricamente proíbem a 

exploração das classes governadas e mantêm o sistema econômico político em 

amplo funcionamento.  

Para isso, destaca-se que o bem-estar social pode ser definido como o nível 

de satisfação da vida de uma determinada sociedade, onde o Estado, com medidas 

assistencialistas, criação de políticas públicas, é o mantenedor de padrões mínimos 

de educação, saúde, habitação, renda e seguridade para aqueles que não possuem 

condições financeiras para arcar com o mínimo privativamente. Segundo Wilenski, 

1975, a essência do bem-estar social é um padrão mínimo, garantido pelo estado, de 

renda, alimentação, alojamento e instrução, assegurado a qualquer cidadão como 

um direito político e não como beneficência (NEPP, 1993).  

No entanto, em que pese toda a perfeição vinculada ao poder legítimo e o 

discurso de salvação da sociedade através da aplicação dos direitos sociais e bem-

estar, questiona-se como há aplicação desses direitos políticos se a formação da 

nova Constituição Federativa repetiu o desenvolvimento histórico de dominação das 

demais civilizações e esteve crivada de fragilidades protegendo principalmente a 

propriedade.  

Nessa sanda, é sustentado por Freitas e Costa (2012) que  

dentro da estrutura de uma sociedade de classes na qual o direito tem 
autonomia, como nas sociedades burguesas, o direito pode ser fonte de 
resistência, ou meramente um instrumento de reprodução das 
desigualdades de classe, ou mesmo, conforme sugerimos, ambas as 
possibilidades podem ser viáveis simultaneamente. (FREITAS E COSTA, 
2012,651). 

 

No caso do Brasil, temos meramente um instrumento de reprodução das 

desigualdades na medida em que as estruturas que garantiam a pacificação e a 

aplicabilidade dos direitos humanos durante o período de assentação do capitalismo 
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(ditadura militar), tais quais, polícia federal, ministério público, justiça, tiveram seus 

lugares estruturais mantidos sem qualquer questionamento quanto a sua 

participação junto aos anos de anulação do sujeito como parte da sociedade. 

(ARAGÃO, 2016). 

Apesar das tentativas de positivação dos direitos das pessoas, para a 

intensificação das desigualdades e por influência de políticas econômicas 

desenvolvidas durante o período ditatorial, na década de 1990, assiste-se a um 

fortalecimento do liberalismo econômico, onde o Estado, que já não dava respostas 

concretas às reivindicações populares, afastou-se ainda mais de seus deveres com a 

área social. Esta década no Brasil, foi marcada pelo avanço da mercantilização e 

pela retração do Estado, por uma mescla fortíssima entre globalização e 

neoliberalização da economia. (DALLAGO, p. 5, 2007). 

Ainda afirma Sader que as políticas neoliberais, ao orientarem-se 

centralmente pela retração do Estado, abrindo espaços para a extensão das 

relações mercantis, se chocam diretamente com os interesses públicos e com os 

direitos universais da grande maioria dos cidadãos (DALLAGO, 2007).  

Conforme indícios historicamente sustentados, sabe-se que as relações 

mercantis encontram-se intimamente ligadas a lógica capitalista de propriedade e 

acumulo de riquezas. Como consequência disso, no Brasil, há na atualidade a 

existência três classes: uma extremante opulenta; outra desejosa em crescimento 

econômico (classe média); por fim, uma desejosa em fugir da miséria (classe baixa), 

as duas ultimas engolidas pelo sistema tributário brasileiro progressivo e indireto, 

impedindo a redistribuição de renda daqueles que cada dia acumulam mais 

propriedades. 

  

3.2. EXPLORAÇÃO LEGALMENTE PLANEJADA 

 

Discorrer sobre exploração da massa social na atualidade através do sistema 

capitalista, onde se tem uma sociedade desenvolvida intelectualmente, meios de 

comunicação bastante socializados e informações há todo o momento sendo 

divulgadas, soa como uma teoria da conspiração contra a governabilidade legítima 

de uma classe que, aparentemente, está buscando o bem-estar social de um modo 

amplo através do neoliberalismo, do desenvolvimento de políticas públicas e 

aplicação de direitos sociais. 
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Para que haja anuência da sociedade, segundo Max Weber (sociólogo 

alemão, conhecido como um dos fundadores da sociologia) há três formas de 

legitimar-se no poder, através da dominação legal, tradicional e carismática. No 

Brasil, é fortemente praticada a legitimidade da dominação legal, conceitualmente 

conhecida por, conforme Fraga, 

 [...] a legalidade nos sistemas políticos exprime basicamente a observância 
das leis, isto é, o procedimento da autoridade em consonância estrita com o 
direito estabelecido. Ou em outras palavras traduz a noção de que todo 
poder estatal deverá atuar sempre de conformidade com as regras jurídicas 
vigentes. Em suma, a acomodação do poder que se exerce ao direito que o 
regula. (FRAGA, 2013). 

 
É por meio dessa legalização que se pode desenvolver a exploração velada. 

Nesse sentido, já contribuía o sociólogo Max Weber, conforme Freitas e Costa 

(2012), que 

[...] a lei existe quando há uma probabilidade de que uma ordem seja 
mantida por um quadro específico de homens que se utilizarão de 
compulsão física ou psíquica com a intenção de obter conformidade em 
relação à ordem ou de aplicar sanções à sua violação (1976, p. 61). Para 
ele, a assertiva vale para todas as ordens legais, não se restringindo 
somente às do Estado. Além disso, a estrutura da ordem legal tem influência 
direta na distribuição de poder dentro de uma comunidade. Em seguida, o 
autor apresenta sua definição, hoje clássica, de poder: Em geral, 
entendemos como 'poder' a possibilidade de um homem ou de um grupo de 
homens realizarem sua própria vontade numa ação comunal, mesmo contra 
a resistência de outros que participem da ação (FREITAS e COSTA, 2012, 
p. 640). 

 

Observa-se, em comunhão com Freitas e Costa (2012), a existência clara da 

submissão dos governados numa sociedade democraticamente constituída, assim 

legalizando todo e qualquer ato e inclusive punindo ações diversas aos interesses 

dos governantes. 

[...] um estado de coisas pelo qual uma vontade manifesta (mandato) do 
dominador ou dos dominadores influi sobre os atos de outros (do dominado 
ou dos dominados), de tal modo que, em um grau socialmente relevante, 
estes atos têm lugar como se os dominados tivessem adotado por si 
mesmos e como máxima de sua ação o conteúdo do mandato (obediência) 
(FREITAS e COSTA, 2012, p. 641). 
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 Especificamente no Brasil, há indícios de exploração da massa social por 

meio da existência de uma concentração de renda. O índice GINI1, que se analisa a 

concentração de renda de uma determinada nação, no Brasil está em 0,5, conforme 

dados do Relatório de Distribuição Pessoal da Renda e da Riqueza da População 

Brasileira. 

 A expressão pura da exploração no Brasil se dá com a forma de distribuição 

da carga tributária brasileira na medida em que o sistema está concentrado em 

tributos regressivos e indiretos 2 , exatamente naqueles que oneram mais os 

trabalhadores e os pobres, oportunizando a concentração de renda aos mais 

afortunados. 

Nesse diapasão, vê-se que segundo o relatório anual da Receita Federal onde 

apontou a arrecadação por base de incidência nos anos de 2010 e 2011, restou 

demonstrado que  

49% da arrecadação tributária brasileira se dá sobre o consumo de bens e 
serviços, representando 17,38% do PIB em 2011, enquanto a arrecadação 
sobre propriedade foi de apenas 1,31% e sobre renda 6,72% do PIB. Estes 
números apontam a regressividade da tributação brasileira que recai sobre a 
classe trabalhadora através do consumo e da folha de salário, enquanto a 
classe burguesa se beneficia com menores alíquotas sobre propriedade e 
renda, isto sem contar com as desonerações e isenções fiscais que lhes são 
garantidas. (ROCHA e MECÁRIO, 2014, p. 198.) 

 

Junto ao sistema tributário que se encontra positivado no ordenamento 

jurídico brasileiro, verifica-se que a arrecadação tributária não favorece a justiça 

social ao reforçar as profundas e históricas desigualdades que acompanham o 

                                                 
1 O Índice de Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento para medir o grau de 

concentração de renda em determinado grupo.Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e 

dos mais ricos. Numericamente, varia de zero a um (alguns apresentam de zero a cem). O valor zero representa 

a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. O valor um (ou cem) está no extremo oposto, isto é, 

uma só pessoa detém toda a riqueza. Na prática, o Índice de Gini costuma comparar os 20% mais pobres com os 

20% mais ricos. No Relatório de Desenvolvimento Humano 2004, elaborado pelo Pnud, o Brasil aparece com 

Índice de 0,591, quase no final da lista de 127 países. Apenas sete nações apresentam maior concentração de 

renda. (IPEA) 

2 Tributação progressiva e regressiva que, segundo pensa o estudioso Evilásio Salvador (2010), 
remetem à avaliação das bases de incidência dos tributos, quais sejam a renda, a propriedade, a 
produção, a circulação e o consumo de bens e serviços. Conforme a base de incidência, os tributos 
são considerados diretos e indiretos. Os tributos diretos incidem sobre renda e patrimônio, porque não 
são passíveis de transferência para terceiros, são adequados para a progressividade. Os indiretos 
incidem sobre a produção e o consumo de bens e serviços, sendo passíveis de transferência para 
terceiros, ou seja, para os preços dos produtos adquiridos pelos consumidores. (ROCHA e MECÁRIO, 
2014, 197). 
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liberalismo econômico. Importa destacar que, conforme dados do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea (2011), 

Em 2009, 1% dos mais ricos da população brasileira detinham 12,6% da 
renda domiciliar, ao passo que os 50% mais pobres detinham apenas 
17,5%. Embora o quadro tenha evoluído positivamente ao longo dos anos – 
em 1995, 15,5% da renda era apropriada por 1% mais rico da população e 
apenas 13,4% pelos 50% mais pobres – não se pode afirmar que o Brasil 
desfrute de uma situação de franca melhoria e de menor desigualdade de 
renda. As disparidades distributivas ainda são enormes e permanecem, ao 
longo das décadas e governos, como um dos maiores desafios da política 
econômica. (IPEA, 2011, p.10-11) 

 

Por conclusões óbvias, o sistema brasileiro é injusto porque possui peso maior 

no bolso dos mais pobres do que no dos milionários e pune mais o setor produtivo do 

que os rentistas. Segundo Paulani,  

para reverter essa situação, seria necessário reduzir taxas como o Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI), a Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL) e a Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico 
(Cide). A compensação viria por meio do aumento de impostos sobre o 
capital e a renda. [...] cita especialmente o Imposto de Transmissão de Bens 
Imóveis (ITBI), conhecido por "inter vivos", e também o Imposto sobre 
Heranças. Contudo, a resistência é imensa e tem voz política. "A discussão 
sobre o patrimônio é a primeira a ser derrubada em plenário, em qualquer 
tentativa de levar adiante a reforma tributária”.  (PINHEIRO, 2015, p.3) 

 

É surpreendente que se acreditava na existência de um sistema tributário 

progressivo, de forma que os contribuintes de maior renda pagassem 

proporcionalmente mais impostos. No entanto, de acordo com os estudos realizados 

pelo Ipea o que ocorre é o contrário, para os 10% de famílias mais pobres, a carga 

tributária de impostos indiretos chegou a atingir 28% de sua renda total, enquanto 

que para os 10% de famílias mais ricas, os impostos indiretos pesaram apenas 10% 

na sua renda. (IPEA, 2011, p.14.)  
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CONCLUSÃO 
 

Ao que parece, diante da pesquisa realizada, verifica-se que a derrocada de 

cada civilização, desde a egípcia, mesopotâmica, grega, romana e até o fim do 

absolutismo se deu em virtude de uma usurpação do poder, a qual explorou 

demasiadamente aqueles que se encontravam em desvantagem social e econômica. 

Historicamente, considerando a época, é possível perceber alguns problemas 

na construção de estado e sociedade. Vejamos que em que pese Platão tenha 

diferenciado uma diversidade de governos (timocracia, oligarquia, democracia e 

tirania), o temos inserido numa sociedade estratificada onde classificou Esparta e 

seu governo baseado na honra militar, cidade estado político-militar, como melhor 

forma de governo. Atualmente, observamos grandes desvantagens nesse tipo de 

concepção acerca do estado.  

Outrossim, não é com total desprezo que se vê o desenvolvimento da Idade 

Média, pois na medida em que há grandes avanços intelectuais aliados a demais 

outros fatores – embora por muitos anos escondidos, criou-se uma fundamental 

consciência, o fim da exploração excessiva dos servos, o renascimento cultural e 

comercial, surgimento dos burgos e o aparecimento de um curto absolutismo 

monárquico. Fortemente entrelaçado a esses acontecimentos, há o surgimento da 

burguesia, a qual no discorrer do texto não poder ser culpada de todos os males que 

a sociedade sofre, uma vez que parte da evolução científica, direitos, entre outros se 

deram graças às divergências de interesses ao absolutismo monárquico. 

Apesar de existir, no decorrer da história deveras críticas aos modelos 

exploradores, objetivamente conclui-se que o surgimento da burguesia, a teorização 

dos contratos sociais, o financiamento fornecido ao estado para sua adequação e a 

conquista do estado democrático de direito foi um jogo de oportunidades, aparecidas 

para a perpetuação do poder nas mãos daqueles que necessitavam manter seus 

desejos de controle e propriedade. 

Tratando-se especificamente de Brasil, diante da realidade que se concretizou 

com a exigência do retorno dos direitos sociais após o período de ditadura brasileira, 

torna-se evidente que a proteção do individuo é frágil frente aos interesses do 

neoliberalismo econômico, o qual há a intenção é proteger e a política e a economia.  

Atualmente, o estado ao invés de proteger os direitos do cidadão, está à 

mercê de uma classe dominante, ou ainda, conforme Mommsen (p. 16), 
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referenciando-se à república romana, à mercê de uma classe que perpetua a ideia 

de que nunca se deve abandonar "realmente o princípio de que o povo não devia 

governar, mas ser governado". 

Conclui-se que há na civilização ocidental uma repetição de padrão na medida 

em que desde a história antiga até o surgimento da burguesia e o estado 

democrático de direito, temos uma classe dominando a massa, legalizando seus 

interesses próprios e adequando o estado às suas necessidades como por exemplo 

protegendo a propriedade conforme fora positivado desde a Revolução de 1789.  

Vejamos que atualmente, assim como em 1789, a massa não era detentora 

da propriedade, mas sim da força de trabalha. Dessa forma, foge do entendimento a 

lógica de proteção a um bem que sempre pertenceu a poucos. 

Além disso, concluímos que resta absurdo o fato de que, mesmo com a 

consciência dos caminhos mal trilhados durante a história, 50% da arrecadação 

tributária brasileira se dá sobre o consumo de bens e serviços, e que apenas 1,31% 

recai sobre a propriedade, percebe-se que a legalidade da cobrança de impostos no 

Brasil resta desproporcional aos rendimentos das classes média e pobre. Não 

bastasse isso, vale lembrar que assim como na classe média que possui a obrigação 

de pagar 27,5% dos rendimentos, há grande injustiça tributária com 

aproximadamente 10% classe pobre, uma vez que, conforme os dados acima 

apresentados têm 28% da sua renda comprometida com impostos indiretos quando 

há aquisição de produtos básicos sobrevivência como vestuário e alimentação. 

Evidente que a isenção devido ao baixo rendimento não compensa ao bolso 

daqueles demasiadamente menos afortunados.  

Nesse sentido podemos explanar que se encontram positivados os direitos 

sociais em nossa Constituição Federal e que a tributação é utilizada para a garantia 

desses direitos. No entanto, considerando os dados da tributação brasileira, temos a 

aplicação de políticas públicas de assistencialismo financiado pela renda, em maior 

parte, do trabalhador que possui 28% sua renda comprometida com o estado.  

Tal situação traz à classe média a falsa ideia de que a injustiça existe no fato 

do estado ser garantidor de assistência - devidamente constitucionalizada, com o 

dinheiro público o qual é recolhido através dos tributos pagos pela classe média e 

rica. No entanto, resta provado que a contribuição é geral, inclusive dos miseráveis.  

Infelizmente, temos no Brasil uma luta inconsciente da classe média e pobre 

contra o fim da miserabilidade através dos assistencialismos. Porém enganam-se 
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aos esquecerem que a verdadeira mazela da sociedade não está na garantia dos 

direitos sociais e nas políticas públicas do estado, e sim na concentração de renda.  

Em concordância a Codato (2005) existe uma complementaridade entre o 

discurso ideológico liberal e as práticas políticas autoritárias, expressa na insistência 

em construir apenas a hegemonia social do capitalismo neoliberal, e não novas 

formas de legitimação política democrática, como por exemplo, uma tributação 

verdadeiramente progressiva.  
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