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Resumo:

O presente trabalho tem o objetivo de apresentar o surgimento do Estado e a constituição do Estado Moderno,
considerando os determinantes sócios históricos desse processo a partir da constituição do capitalismo. Este artigo é
fruto de uma pesquisa bibliográfica desenvolvida âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
PIBIC/UFS/Serviço Social sobre o Estado, Emancipação política e Emancipação humana, e teve os seguintes
procedimentos metodológicos: seleção de leituras, fichamentos, leitura interpretativa, catalogação dos dados, dentre
outros. A reflexão aqui apresentada expõe que a função primordial do Estado é a proteção da classe dominante
(detentora dos meios de produção) e da propriedade privada. O debate em torno do Estado tem sustentação a partir
de referenciais teóricos que tratam do tema, a exemplo de Lasky (1973) Engels (2012) e Silva (2016).
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Abstract:

The present work has the objective of presenting the emergence of the State and the constitution of the Modern State,
considering the determinant historical partners of this process from the constitution of capitalism. This article is the
result of a bibliographical research developed within the Institutional Program of Scientific Initiation Grants PIBIC / UFS
/ Social Service on the State, Political Emancipation and Human Emancipation, and had the following methodological
procedures: selection of readings, Cataloging of data, among others. The reflection presented here exposes that the
primordial function of the State is the protection of the ruling class (holder of the means of production) and private
property. The debate around the State is supported by theoretical references that deal with the theme, as Lasky (1973)
Engels (2012) and Silva (2016).
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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem o objetivo de abordar a relação entre o surgimento do Estado e a constituição do Estado
Moderno, considerando os determinantes sócios históricos desse processo. A concepção de Estado aqui tratada,
fundamenta-se na premissa de que o aparelho estatal surgiu como ferramenta da classe dominante, cuja finalidade é
a legitimação e defesa da propriedade privada. Assim, verifica-se a importância do Estado na sociedade de classe,
com vistas à manutenção da classe burguesa e de seus propósitos.

Nesse sentido, a discussão proposta nesse trabalho, é um recorte de uma pesquisa bibliográfica no âmbito do
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Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica PIBIC/UFS/ Serviço Social. A discussão em torno do Estado
teve sustentação teórica a partir de referenciais teóricos que tratam do tema, a exemplo de Lasky (1973) e Silva
(2016).

2 SURGIMENTO DO ESTADO NA SOCIEDADE DE CLASSE

Os homens começaram a se relacionar entre si através da busca pela sua sobrevivência. No início, essa relação tinha
como fim a supressão de suas necessidades imediatas, de modo que toda sua produção era repartida de forma igual
entre todos na comunidade. Nesse sentido:

[...] a forma como os primeiros homens buscavam seus alimentos determinou as primeiras
relações sociais [...] Os poucos alimentos que conseguiam com essas atividades eram
partilhados entre todos, e não era permitida a apropriação privada dos resultados. (SILVA,
2016, p. 2.)

Ainda corroborando com o perspectiva de Silva (2016) foi a partir do desenvolvimento das forças produtivas, iniciado
com a agricultura e a domesticação de animais, que os homens começaram a perceber que podiam ir além na sua
produção, ou seja, agora eles tinham a possibilidade de produzir não somente para sobreviver, mas também para
acumular . Nesse sentindo,

com a potencialização das forças produtivas, os homens puderam acumular produtos além do
necessário para a sobrevivência imediata, nascendo, assim, o excedente econômico [...] Com
o excedente em mãos, o homem estabeleceu uma nova mediação para seus produtos através
da troca no mercado. Com isso, o agricultor, o pastor e o artesão não produziam somente para
a satisfação das suas necessidades, produziam também para troca. As finalidades de seus
trabalhos começavam a mudar. (SILVA, 2016, p.3-4).

Com base em Silva (2016), podemos afirmar que, com as mudanças na maneira como os homens produziam suas
condições de sobrevivência, seu modo de vida foi transformado, bem como as suas relações sociais. A partir disso
passam a existir duas classes fundamentais, uma que detém os meios de produção e outra que não detém os meios.
Se por um lado, o desenvolvimento da tecnologia proporcionou melhorias nas condições de vida materiais do homem,
por outro gerou conflitos e contradições até então inexistentes (SILVA, 2016). Além disso, eles passaram a ter a
possibilidade de acumular os bens e alimentos que produziam, gerando, então, o comércio de mercadorias, as
relações de troca.

A partir do momento que o homem pôde acumular riquezas, abriu-se a possibilidade de
exploração do homem pelo homem, tornando possível que um homem vivesse do trabalho do
outro, que o homem escravizasse o outro para acumular riquezas. (SILVA, 2016, p. 4).

A propriedade privada, enquanto relação social, não é parte natural do processo evolutivo histórico da humanidade,
mas uma relação social necessária, baseada na exploração de uma classe (dominante) sobre a outra (dominada)
(SILVA, 2016).

As mudanças nas relações sociais, que culminaram no surgimento da propriedade privada, e nessa exploração de
uma classe sobre a outra, fez com que surgissem conflitos entre classes que são antagônicas em sua essência.
Sendo assim, foi necessária uma instituição que pudesse gerir esses conflitos. Desse modo, Silva (2016, p. 06), com
base na obra de Engels (2012) afirma que:

A partir da divisão da sociedade entre classes com interesses antagônicos, foi necessária a
criação de uma instituição social que protegesse o interesse da classe dominante, que
protegesse a propriedade privada. O Estado nasceu com esse objetivo. Em sua essência,
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ele pertence à classe econômica dominante, que, por deter os meios de produção e a
propriedade privada, tornou-se também a classe politicamente dominante. A razão de ser
do Estado é esta: manter o domínio de uma classe sobre a outra através do poder político
da classe economicamente dominante.

Nas sociedades de classes o poder econômico sempre foi a razão de ser da classe exploradora. Mas, dominar
somente a economia não era o bastante para ela, almejava-se também o poder político, objetivo que foi concretizado
com a institucionalização do Estado. Assim, a classe economicamente dominante passa a ser também politicamente
dominante (ENGELS, 2012).

O Estado criou uma força pública estatal a serviço da classe dominante para regular e
administrar os conflitos sociais em favor das classes dominantes. Essa característica do
Estado perduraria em todas as sociedades de classe [...] (SILVA, 2016, p. 6).

Percebe-se, então, que a partir da propriedade privada nasce a exploração do homem pelo homem, assim como as
sociedades de classes, em que há sempre a relação de uma classe exploradora (detentora dos meios de produção) e
uma classe explorada (expropriada dos meios de produção, detentora apenas de sua força de trabalho) (ENGELS,
2012; SILVA, 2016). Dessa forma, os interesses da classe que detinha a propriedade privada precisavam ser
mantidos e assegurados, é com essa finalidade que surge o Estado.

O Estado em sua gênese é o principal e maior instrumento que a classe dominante possui para se legitimar no poder,
suas ações são sempre direcionadas para a defesa da propriedade privada.

Desse modo, a essência do Estado em defender a propriedade privada perduraria pela história da humanidade. Esse
fundamento do Estado pode ser percebido tanto na sociedade escravista, na sociedade feudal e na sociedade
capitalista. Nessa via, iremos pontuar nesse momento as particularidades da gênese do Estado moderno na
sociedade capitalista.

3 CONSTITUIÇÃO DO ESTADO MODERNO

Com a sociedade capitalista, as mudanças, em todos os setores da vida do homem, foram muitas, as relações
produtivas são redefinidas desde o final do séc. XV. E, muito embora a mentalidade e espírito de acumulação de
riqueza já existissem, é somente depois do séc. XV que a sociedade apresenta as condições favoráveis para seu
desenvolvimento. O que ficou evidente pelo fato de que:

No final do séc. XV, o espírito capitalista começou alcançando uma posição preponderante
no espírito dos homens. O que é que isso implica Que a busca da riqueza pela riqueza
converteu-se no principal motivo da atividade humana. Enquanto que na Idade Média a
ideia de aquisição de riqueza era cercada por um conjunto de regras morais impostas sob
a sanção da autoridade religiosa, depois de 1500, essas regras e as instituições, hábitos e
ideias a que tinham dado origem deixaram de ser tidos como adequados. (LASKY, 1973,
p.15).

Além disso, como aponta Lasky, 1973, ate o século XVI, apesar dos avanços alcançados naquele período, científicos
e tecnológicos, e as transformações ocorridas na vida dos homens, a Burguesia ainda não teria alcançado o máximo
triunfo, visto que a aristocracia e a monarquia continuavam a desfrutar de seus privilégios.

Lasky (1973) explica que no período entre a Reforma da Igreja e a Revolução Francesa (1789) uma nova classe social
afirmou seus direitos pela participação no controle do Estado, o que foi se concretizando através do rompimento com
todas as barreiras que estavam colocadas naquele momento contra o projeto político dessa nova classe.

O novo momento pelo qual a sociedade estava passando reflete o desenvolvimento de novas condições materiais, e,
por conseguinte, de novas relações sociais. Com a gênese e desenvolvimento do modo de produção capitalista surge
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e se desenvolve o liberalismo enquanto uma nova filosofia que é propagada no meio social para justificar as novas
relações sociais nascentes naquela época (LASKY, 1973).

O liberalismo foi gestado à medida que surgia uma nova sociedade econômica, resultando em uma nova forma do
homem se organizar socialmente. Esse processo se iniciou no final da Idade Média, onde uma nova classe surge e
ascende a uma posição de domínio econômico.

A doutrina liberal surge então de acordo com as necessidades da nascente sociedade capitalista que vinha surgindo,
propagando uma nova maneira de ser e de pensar dos homens. Essa nova doutrina legitimou-se através da
descoberta do instrumento estatal, como denominou Lasky (1973), o Estado Contratual: Estado com intervenções
políticas limitadas na economia a fim de que fosse preservada a ordem pública e os interesses da classe dominante.

O liberalismo procurou tornar livre o indivíduo (que antes, na sociedade feudal, estava “amarrado” as bases religiosas
da Igreja católica) para conduzir seu destino, além de tornar um direito legal o homem acumular propriedades.

O indivíduo que o liberalismo desejou defender dispõe sempre de liberdade, por assim dizer,
para comprar a sua liberdade na sociedade que construiu, mas o número de indivíduos, com
meios de compra à sua disposição, sempre foi minoria da humanidade. [...] a ideia do
liberalismo está historicamente vinculada, de um modo inevitável, à de posse de propriedade.
(LASKY, 1973, p.13)

No século XIX, com essa nova ordem estabelecida, a Igreja Católica vai perdendo significativamente seu domínio e
poder sobre a sociedade, sendo substituída pelo Estado, instituição que começou a controlar as relações humanas.

A produção que antes era controlada pela nobreza e seguia os preceitos da Igreja, de que não podia acumular
riquezas, começou a se esfacelar lentamente, visto que o novo modelo econômico é regido pela acumulação de
riqueza, propriedade privada e o lucro.

O liberalismo foi contrário as tradições da Igreja, pois as encaravam como entraves para a realização dos desejos do
indivíduo. Nesse momento da história dos homens é necessário que o indivíduo “livre” consiga, por seus próprios
méritos, realizar seus objetivos, incentivando que o indivíduo busque, por si só, alcançar suas realizações econômicas
e sociais, ainda que ele esteja inserido num sistema de relação social desigual.

Na passagem da sociedade feudal para a sociedade capitalista ocorreram diversas mudanças, como aponta Lasky
(1973, p. 09) na seguinte passagem:

O banqueiro, o mercador, o fabricante começaram substituindo o latifundiário, o
eclesiástico, e o guerreiro como os tipos de influência social predominante. A cidade, com
sua infatigável paixão pela mudança, substitui o campo, com a sua aversão às inovações,
como fonte primordial de legislação. Lenta, mas irreversivelmente a ciência substituiu a
religião como fator dominante na modelação dos pensamentos dos homens.

Para que os propósitos da nascente classe burguesa fossem consolidados foram realizadas uma série de
transformações nas relações entre os homens no processo de constituição do capitalismo. As relações humanas se
transformaram e a fundamentação do inquérito social passou a ser realizada através da relação do homem com o
homem, não mais do homem com Deus.

No processo de constituição da sociedade burguesa, temos também conquistas territoriais desse período que podem
ser mencionadas, como o processo de colonização, protagonizadas por países como Portugal e Espanha, e depois
pela França e Inglaterra, o que possibilitou ao homem o conhecimento e posse de novos espaços geográficos
(LASKY, 1973).

Para que o liberalismo conseguisse ser difundido e legitimado, algumas contribuições foram fundamentais, como as
de Maquiavel, Calvino, Lutero, Copérnico, Tomás Moro, Richelieu, Luís XIV, Hobbes, Juriel, Pascal e Bacon (LASKY,
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1973). Somando a essas contribuições surgiu também uma “[...] nova cosmologia, as invenções tecnológicas, uma
metafísica renovada e secular e, sobretudo, as novas formas de vida econômica”. (LASKI, 1973, p.10).

A reforma protestante foi determinante para o trinfo do liberalismo devido ao desmoronamento da república christiana
medieval, que culminou na divisão da Europa em diversos países distintos e soberanos (LASKY, 1973). Cabe pontuar
que, como o período de nascimento e consolidação do liberalismo representou modificação nas relações sociais dos
homens, essas mudanças não foram aceitas de forma pacífica, houve muitas guerras e revoluções. Em consequência
disso,

os homens bateram-se apaixonadamente para reter aqueles hábitos tradicionais em que
seus privilégios estavam envolvidos; e o liberalismo representava, sobretudo, um desafio a
interesses estabelecidos e sacramentados pelas tradições de meio milhar de anos.
(LASKY, 1973, p.10).

A repulsa da sociedade aos novos modos estabelecidos pelo liberalismo, por parte de alguns setores que detinham
poder econômico no velho mundo, principalmente a velha aristocracia, se dava pelo fato de que essa nova doutrina
rompia com o modelo antigo, em que o indivíduo já nascia com uma posição social estabelecida, com a sociedade
capitalista há incentivo para o livre comércio e para o acúmulo de riqueza, de modo que os privilégios à velha
aristocracia e à Igreja foram rompidos (LASKY, 1973).

A doutrina liberal visava sempre restringir a autoridade política, manter em confinamento os negócios do governo aos
quadros dos princípios institucionais, e impor direitos fundamentais que o Estado não pudesse violar. A sua pretensão,
acima de qualquer coisa, é a proteção da propriedade privada e defesa dos interesses da mesma, do que qualquer
benefício que possa proteger os homens trabalhadores, expropriados de propriedade, detentores apenas de sua força
de trabalho.

Para Lasky (1973, p. 11), a liberdade que o liberalismo defendia “[...] não tinha foros de universalidade, visto que a sua
prática estava limitada aos homens que tinham propriedade a defender”. Essa nova sociedade surge com a defesa
intransigente da ação individual, ainda que o exercício à liberdade esteja condicionado ao poder material que o
indivíduo possui, ou seja, somente os que possuem propriedades.

Percebe-se que se de um lado o Estado Moderno é constituído num estágio da sociedade em que o desenvolvimento
das forças produtivas poderia melhorar a vida de todos os homens, de outro lado, não condiz com a lógica desse novo
Estado, uma vez que a essência do Estado é proteger a classe dominante. Na perspectiva liberal, a liberdade e a
igualdade são colocadas da seguinte forma:

[...] na primeira aquela ênfase sobre a ação individual, da qual o liberalismo sempre foi
zeloso defensor; na segunda o fruto da intervenção autoritária, cujo resultado final é, em
seu ponto de vista, uma restrição da personalidade individual. As consequências disso são
importantes. Pois dignificou que o liberalismo, embora se expressasse como uma
proposição universal, tem sido, em seu resultado institucional, inevitavelmente mais estreito
nos benefícios que gera do que a sociedade que procurou guiar. (LASKY,1973, p 13).

Desse modo, no processo de constituição do Estado moderno compreendemos que, os homens que detinham a
propriedade privada precisavam para consolidação total de seu poder capturar o Estado, sobre a necessidade da
classe dominante, além de deter do poder econômico, precisar também do poder político para sua total legitimidade.
Na sociedade capitalista esse objetivo da classe exploradora foi alcançado com a constituição do Estado moderno. A
Igreja deixou de ser a instituição reguladora da vida do homem, o Estado passou a ser o controlador das relações do
homem com a sociedade.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da argumentação exposta, verifica-se o surgimento do Estado atrelado a sociedade de classes, com objetivos
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claros de preservação dos interesses da burguesia. Com o desenvolvimento das forças produtivas, o homem construiu
a possibilidade de acumular riquezas e explorar o outro, ocasionando conflitos entre a classe dominante e a classe
que vive do trabalho. Para mediar e controlar tal relação conflituosa foi necessário à instituição de um poder, o Estado.

Assim, o Estado surge vinculado à classe economicamente dominante, com a finalidade de proteger a propriedade
privada. A discussão apresentada é pertinente para se refletir sobre a permanência da função do Estado na defesa da
propriedade privada e da classe burguesa na contemporaneidade.
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