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XI

INTRODUÇÃO

A conformação jurídica do Estado é fundamentalmente 
uma conformação histórica. E a história do Estado é a história 
da sociedade, a história da sociedade é a história do povo e a 
história do povo é a história da pessoa primitiva que viveu na 
primeira comunidade “estatal”, ou seja, a família. 

Tal “Estado natural” tinha seu direito definido, sem qual-
quer consciência de que havia regras jurídicas de convivên-
cia, pelo “pater familiae”. E, no momento, em que as famílias 
passaram a crescer, em número, e formatarem suas primeiras 
aldeias, passou o Direito a ser definido ainda inconsciente-
mente, por aqueles que demonstravam maiores habilidades 
para liderar a sobrevivência da tribo.1

1. Miguel Reale ensina: “O Direito é, por conseguinte, um fato ou fenômeno social, 
não existe senão na sociedade e não pode ser concebido fora dela. Uma das caracte-
rísticas da realidade jurídica é, como se vê, a sua socialidade, a sua qualidade de ser 
social.
Admitindo que as formas mais rudimentares e toscas de vida social já implicam um 
esboço de ordem jurídica, é necessário desde logo observar que durante milênios o 
homem viveu ou cumpriu o Direito, sem se propor o problema de seu significado 
lógico ou moral. É somente num estágio bem maduro da civilização que as regras 
jurídicas adquirem estrutura e valor próprios, independente das normas religiosas 
ou costumeiras e, por via de consequência, é só então que a humanidade passa a 
considerar o Direito como algo merecedor de estudos autônomos” (REALE, Mi-
guel. Lições preliminares de direito. São Paulo: José Bushatsky, 1974. p. 2-3).
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A origem do Estado moderno é a origem da sobrevivência 
do homem perante três inimigos maiores do que ele mesmo, 
ou vale dizer, os animais selvagens dos quais se defendiam 
com armas rudimentares, o clima que permitia que apenas 
os fortes sobrevivessem e as doenças sem tratamento que le-
vavam à morte, à época que a idade média populacional era 
de aproximadamente 20 anos, em face da enorme letalidade 
infantil.

À nitidez, à medida que as populações das primeiras fa-
mílias e primeiros povoados aumentaram, um quarto elemen-
to apareceu, qual seja o próprio homem, passando, como mos-
trei no meu livro “Desenvolvimento Econômico e Segurança 
Nacional – Teoria do Limite Crítico”,2 prefaciado por Roberto 
Campos, a gerar um estado de guerra permanente. 

Naquela obra, cuidei da guerra entre povos, mas, nas 
tribos primitivas, as lutas entre elas não desembocavam em 
acentuado conflito interno, pelas lideranças, algo pouco co-
mum, num período em que a principal batalha humana era 
pela sobrevivência do grupo. Por isto, a tribo primitiva, te-
mendo o inimigo desconhecido externo, defendia-se com to-
das as forças, lembrando Hanya Ito,3 catedrático na década de 
50 da Universidade de Sofia, no Japão, que o primeiro tributo 
conhecido foi o tributo “in natura” ou seja, o esforço que a 
aldeia ou a pequena comunidade fazia para conseguir alimen-
tos pela caça e pela pesca ou pela colheita de produtos natu-
rais, assim como construir paliçadas contra o inimigo vizinho, 
embora os maiores adversários fossem os animais e não as 
outras tribos.4

2. MARTINS, Ives Gandra da Silva. Desenvolvimento econômico e segurança nacio-
nal: teoria do limite crítico. São Paulo: José Bushatshky, 1971.

3. ITO, Hanya. Essays in public finance. Tóquio: Science Council of Japan, 1954.

4. “Diz Aliomar Baleeiro que ‘as necessidades públicas foram, no estágio mais rudi-
mentar da sociedade, as ‘necessidades plurais’, ou, enfim, aquelas que o homem 
não pode satisfazer sem o concurso do grupo. Esse coage o indivíduo, quando não 
logra arregimentá-lo pela persuasão’ com o que aceita a teoria de Hanya Ito que 
chamou aos fenômenos financeiros de ‘economia de aquisição compulsória” 
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A consolidação destas tribos terminou por fazer aparecer 
a luta pelo poder e a atitude de criar uma estrutura própria 
de governo capaz de opor-se ao inimigo externo, ao natural 
ou ao humano, conformando, pela primeira vez, o alicerce do 
Estado Moderno, que, a meu ver, começa quando as aldeias 
crescem, formam cidades, unem-se e constituem as primeiras 
“nações fáticas”, embora inconsistentes.

O certo é que a busca de sobrevivência inicial das primei-
ras comunidades levou-as, por força da superior inteligência 
do homem, mesmo primitivo, a uma convivência mais harmô-
nica, sem ainda a civilidade que a civilização foi conformando, 
nos moldes que os povos hoje admitem, mas com solidarieda-
de mais pragmática, na qual a sobrevivência da pequena co-
munidade era o principal, quando não o único objetivo, sendo 
o enfoque principal, a busca de alimentos.5

Pretendo, neste breve escorço, cuidar de uma visão do 
Estado a partir das comunidades primitivas, procurando 

(BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. Rio de Janeiro: Fo-
rense, 1969. p. 19).

5. GOWLETT, John. Arqueologia das primeiras culturas. A alvorada da humanida-
de. Coleção Grandes Civilizações do Passado. Barcelona: Ediciones Folio, 2007. p. 
10-11: “A caça e a coleta constituíram uma boa adaptação a uma variedade de am-
bientes naturais. Foi a principal economia no curso da evolução humana, represen-
tando o único modo de existência durante, pelo menos, 99% do registro arqueológi-
co de mais de 2 milhões de anos. Embora a caça e a coleta tenham sido substituídas 
pela agricultura na maior parte do mundo durante os últimos 10.000 anos, é, no en-
tanto, a forma de vida que modelou a espécie humana. É perigoso generalizar sobre 
o passado a partir de qualquer sociedade caçadora e coletora, já que os meios de 
subsistência variam amplamente de um grupo a outro. Devemos recordar também 
que a maior parte dos poucos caçadores e coletores que sobreviveram até hoje es-
tão confinados a ambientes marginais e que podem achar-se longe da típica corren-
te do passado.
Podemos, no entanto, extrair de sua forma de vida certos aspectos fundamentais 
que ajudem a explicar algumas características gerais de nossa espécie. Primeira e 
principalmente, os caçadores e coletores devem poder sobreviver com o que a terra 
lhes dá. Não se pode viver só dez meses por ano. Portanto, os caçadores e coletores 
existem com uma baixa densidade populacional, justamente a que a terra pode su-
portar. Sua estrutura social é organizada flexivelmente, de forma que permita a 
concentração e a dispersão nos momentos em que elas sejam necessárias para a 
exploração eficiente dos recursos alimentares”.
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mostrar que, muito embora o direito de convivência passasse 
a depender do exercício da liderança rudimentar, suas princi-
pais deficiências, nada obstante a evolução do Direito costu-
meiro para o Direito Constitucional, permaneceram as mes-
mas, por defeitos inerentes ao homem que almeja o poder. A 
verdadeira vitória do constitucionalismo e do Estado Moderno 
ocorreu na medida em que o homem colocou o sentido de pá-
tria e de bem público, algo inexistente no passado, para que 
houvesse real evolução material e não apenas formal dos va-
lores inerentes ao Estado. É esta uma entidade pelo cidadão 
criada para protegê-lo e auxiliar a melhoria de todas aquelas 
ações que têm a finalidade de promover seu crescimento.6

A ideia deste livro, entretanto, é mostrar que o Estado, 
representante da sociedade, continua mais um ideal teórico 
do que uma realidade e que os governos que o empalmam 
exteriorizam mais suas ambições pessoais do que aquelas da 
sociedade.7

Reitero, finalmente, que o constitucionalismo é o meca-
nismo jurídico criado para facilitar a vinculação do Direito, 
por meio de sua ordenação máxima, mais fenômeno social 
sujeito mais à vontade dos detentores do poder do que do 
povo, sendo os textos constitucionais modificados, conforme a 
maior ou menor vontade dos governantes, desde que tenham 
oposições menos ou mais fortes.8

6. Sahid Maluf assim definiu o Estado: “O Estado é uma organização destinada a 
manter, pela aplicação do Direito, as condições universais de ordem social. E o Di-
reito é o conjunto das condições existenciais da sociedade, que ao Estado cumpre 
assegurar” (MALUF, Sahid. Teoria geral do estado. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 1991. 
p. 1).

7. Helmut Kuhn, em “El Estado” (KUHN, Helmut. El estado. Madrid: Rialp, 1979), 
dizia ser o “Estado uma mera estrutura de poder”. 

8. Escrevi: “A sociedade evolui mais por méritos próprios, do que pela ação dos go-
vernos, que só colaboram para o progresso quando não lhe atrapalham muito. Os 
costumes políticos, porém, pouco evoluíram, e a natureza do homem faz daquele 
que deseja o poder sempre o mesmo. Busca conquistá-lo, como no passado, e, quan-
do encontra o vácuo no poder, assume-o em benefício próprio e pelo prazer de co-
mandar, de dominar. Vêm à lembrança os versos de Racine, quando coloca na pala-
vra de Creonte, ao matar seus filhos, a afirmação de que o dom da paternidade é 
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É, pois, uma breve teoria pelo tema proposto, ou seja, 
mostrar que estamos ainda longe de um Estado para a socie-
dade, como instrumento de sua realização e não apenas dos 
detentores do poder, que o usam, em todos os espaços geográ-
ficos e períodos históricos, mais “pro domo sua”, em benefício 
próprio, que da própria sociedade.

Tal conclusão é, todavia, uma posição exclusivamente 
pessoal de um operador de Direito cético da atuação do ser 
humano no poder.

Contra toda a espécie de desvios, corrupção, concussão, 
ideal que levará, de fato, séculos para ser conscientemente 
adotado, entendo que o Estado só será independente, em suas 
leis e Constituições, quando a sociedade for a beneficiária, os 
governantes virarem servidores dela e não de si mesmos e a 
estrutura burocrática for reduzida a sua expressão de eficiên-
cia e moralidade, assim como seus servidores prestarem vênia 
ao povo e não a correligionários e colegas do poder.

O Estado atual, no mundo inteiro, muito mais no Brasil, 
está mais a serviço de quem detém o poder do que do povo, 
por isto o livro dedicar-se-á mais a mostrar a luta dos que al-
mejam mudar esta realidade, por intermédio da história.9

dado a todos os mortais, mas a poucos é dado o dom de reinar. Mandar, comandar, 
dominar. Para isto, tudo é válido, mesmo nas democracias modernas” (MARTINS, 
Ives Gandra da Silva. Uma breve teoria do poder. 2. ed. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2011. p. 196-197).

9. Disse em meu discurso de posse na Academia Paulista de História que: “Estou 
convencido de que a História é a mãe do futuro. Todos deveriam reverenciá-la, pois 
nas experiências passadas forjam-se os acontecimentos do porvir. Os estudos ante-
cipatórios só existem, à luz da História. Cheguei a propor, no livro “O direito do Es-
tado e o Estado de Direito”, de 1977, que todos políticos, burocratas, juízes e milita-
res estudassem História para aprenderem com o passado a não errar no futuro. A 
História é a luz dos tempos clareando as estradas do amanhã. Por esta razão, nesta 
Casa, em que se cultiva o amor a esta Ciência da Vida, entro com a certeza de que 
todos nós somos colecionadores do intemporal. Câmara Cascudo, por ter o hábito 
de admirar o crepúsculo, às margens do Potengi, se autodenominou um “Colecio-
nador de Crepúsculos”. Nós, nesta Casa, em verdade, à luz do tempo pretérito, so-
mos, de rigor, “Colecionadores de Alvoradas” (MARTINS, Ives Gandra da Silva. 
História, mãe do futuro: à luz do tempo pretérito, a formação do amanhã. São Paulo: 
CIEE/APH, 2004. p. 39).
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É, pois, mais um livro de história que esclarece a batalha 
de alguns poucos que buscam conformar a regra das regras 
do Estado moderno, apesar de ainda distante do ideal de um 
verdadeiro Estado representativo do povo, qual seja a de que 
os governantes devem tratar a sociedade como sua senhora e 
não como sua subordinada.10

10. Forrest McDonald lembra que: “SORELY DIVIDED AS AMERICANS WERE IN 
regard to independence, the Patriots among them, at least in principle, were nearly 
unanimous in their understanding of what independence entailed. The short-range ne-
cessity was to win on the battlefield what they had proclaimed in the halls of Congress. 
The longer-term necessity, in the language of the Declaration, was to institute new 
Government, laying its Foundation on such Principles, and organizing its ‘Powers in 
such Form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness.”
The latter task appeared, with some reason, to pose no difficulty. Almost to a man, 
Patriots were agreed that the proper ends of government were to protect people in their 
lives, liberty, and property and that these ends could best be obtained through a repub-
lican form”, mas conclui: “But it proved to be far less simple than they had anticipat-
ed” (MCDONALD, Forrest. Novus Ordo Seclorum – The intellectual Origins of the 
Constitution. EUA: University Press of Kansas, 1985. p. 1).
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