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We shall not cease from exploration 

And the end of all our exploring 

Will be to arrive where we started 

And know the place for the first time.
1
 

(T.S. Eliot) 

                                                           
1
 Não cessaremos de explorar / E o fim de toda nossa exploração / Será chegar onde nós começamos / E 

conhecer esse lugar pela primeira vez. (tradução livre)  



 
 

RESUMO 

 

 

O presente trabalho se dedica ao estudo da propriedade por meio de uma reconstrução 

histórica do instituto conforme o tratamento dado a ele nos âmbitos jurídico, econômico e 

social, buscando apontar seus fundamentos filosóficos, bem como as consequências 

verificadas por cada modelo adotado. Inicialmente, buscamos expor conjecturas sobre a 

origem da propriedade num estágio humano primitivo e, na sequência, apontar as diversas 

transformações sofridas pelo instituto desde sua apreensão pelo Direito Romano até sua 

recepção pelo Código Napoleônico que, conforme a leitura realizada, consolida a propriedade 

como centro do ordenamento jurídico moderno.  

 

 

Palavras-Chave: Propriedade. História do Direito. John Locke. Ordenamento Jurídico.  



 
 

ABSTRACT 

 

 

The present work is dedicated to the study of the property throughout a historical 

reconstruction of the institute according to the treatment given to it in legal, economic and 

social aspects, seeking to identify their philosophical foundations as well as the consequences 

verified by each adopted model. Initially, we looked for to expose conjectures about the origin 

of property in a primitive human stage and, in the following moment, pointing out the various 

transformations undergone by the institute since its apprehension by Roman Law until its 

receipt by the Napoleonic Code which, as the reading done, consolidates the property as the 

center of the modern legal system. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Se verificarmos na apropriação o uso do mundo material - e imaterial - para a 

manutenção da vida humana, identificaremos nesta proposição o próprio instinto predatório 

que se reveste nossa vivência. Frente a tal constatação, surge, por certo, a necessidade de 

discussões sobre o meu e o seu enquanto modos de identificar a titularidade daquilo que é 

apropriado. Nos diferentes estágios do pensamento jurídico, essa questão sempre exerceu 

importante função como meio de regular as relações econômicas e sociais dentro em uma 

sociedade, conforme as características atinentes ao conceito propriedade praticado em cada 

período.  

No decorrer do presente trabalho procuramos apresentar apontamentos históricos no 

sentido de demonstrar como o homem tem vivido e percebido o fenômeno da propriedade 

através dos tempos, buscando demonstrá-la como um construído histórico, cujas 

características foram alteradas conforme os interesses dominantes em cada momento. Neste 

sentido, nos propomos a realizar um necessário excurso histórico acerca da propriedade por 

acreditar que a história de um instituto pode nos mostrar mais do que sua mera forma acabada 

e percebida.  

A maior parte dos textos sobre o assunto se dedica apenas aos aspectos e 

características técnicas do instituto, pouco se discutindo acerca de seus fundamentos 

filosóficos e das implicações sociais ocasionadas por cada modelo. Em face disso, nos 

preocupamos em apontar tais características em detrimento daquelas, de modo que não 

entraremos em discussões técnicas, tal como aquelas que seriam desenvolvidas com maior 

habilidade pelos civilistas atentos à causa.    

Inicialmente, nos propomos a apresentar alguns apontamentos sobre a origem possível 

da propriedade num estágio humano primitivo. Ante a falta de registros históricos referentes 

ao período anterior à escrita, tal tarefa não busca a certeza de uma teoria, o que não nos 

impede de envidar esforços no sentido de estabelecer conjecturas. Neste momento, nos 

valeremos das lições constantes da antropologia, sobretudo aquelas de Lewis Henry Morgan, 

bem como dos diversos comentários traçados sobre sua obra pelo filósofo Friedrich Engels e, 

também, da conjectura proposta por Thorstein B. Veblen.  

Ao ingressarmos na Antiguidade, nos deparamos em Roma com um conceito de 

propriedade similar ao que conhecemos hoje. O Direito Romano, fruto de uma sociedade 

desenvolvida sob o aspecto jurídico, abarbava um conceito de propriedade revestido de 
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características agradáveis à atividade comercial, fato que, como veremos, o levou a ser 

reestudado e resgatado em um momento histórico posterior. Já neste período inicial do 

instituto, veremos como a propriedade exercia importante papel no cenário social romano, 

sendo, inclusive, objeto de disputas e entraves políticos, em especial quanto à sua utilização 

como meio de correção das desigualdades sociais, conforme heroica tarefa intentada pelos 

irmãos Graco.  

Veremos que com a queda do Império Romano do Ocidente o poder político na 

Europa se descentraliza e após as invasões muçulmanas o Mediterrâneo é fechado fazendo 

com que as relações comerciais entre Ocidente e Oriente se tornassem extremamente 

dificultosas. A incerteza deste período leva os homens a se agremiarem sob a proteção 

daqueles que podiam oferecê-la, os senhores feudais. A consolidação desta posição estabelece 

uma sociedade firmava sobre relações pessoais de fidelidade e de força. Os feudos, cabe dizer, 

eram autossuficientes e o comércio, quase nulo, viria a reflorescer dentro da estrutura feudal. 

Seu firmamento torna a convivência com o sistema vigente conturbado, posto que suas 

demandas diferem daquelas feudais. Conforme analisaremos, a propriedade feudal é um 

curioso complexo de direitos de diferentes titulares, num longa cadeia hierárquica de 

arrendamentos. Tal modelo, por evidente, não era interessante para a classe mercantil em 

formação. O comerciante precisa ter certeza para realizar sua atividade de constante troca e, 

portanto, de uma propriedade disponível para se tornar garantia ou efetivo para investimento.  

Com a ascensão da classe mercantil, o sistema de produção feudal é gradualmente 

enfraquecido e a complexidade das novas estruturas econômicas adquire dimensão industrial. 

Frente a tais alterações, uma nova realidade vai sendo construída e o Direito é instrumento 

chave nesta transformação. Essas mudanças passam a requerer um sistema jurídico mais 

adequado a essa nova realidade e que estabeleça uma propriedade disponível dentro de um 

ambiente jurídico pautado por segurança jurídica. Trata-se do Direito Romano que, conforme 

iremos demonstrar, é oportunamente resgatado neste momento histórico para servir aos 

interesses da classe mercantil em busca do poder.  

Neste contexto, o sistema feudal entra em declínio e o sistema de produção capitalista 

avança sob as construções filosóficas do Iluminismo. Neste ponto, analisaremos a obra de 

John Locke para entender o tratamento dado à propriedade neste novo modelo de sociedade 

que consagra o instituto como pedra angular do novo sistema produtivo.  

Sob a luz do pensamento liberal de John Locke – dentre outros – e ante as exigências 

ocasionadas pelo novo sistema de produção, um conceito de propriedade que a torne segura, 

disponível e de fruição absoluta é implementado pelo Código Napoleônico. A partir deste 
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ponto procuraremos abordar algumas consequências provenientes deste modelo que 

transborda a esfera jurídica e modifica os mais diversos aspectos da vida em sociedade. 

Reconhecemos que uma pretensão assim tão avantajada de remontar a longa história 

de um instituto desde conjecturas sobre sua origem até sua positivação pelo Código 

Napoleônico se reveste de inúmeros problemas, dentre eles é notável a escolha das obras 

analisadas e o sentido dado às diferentes etapas das transformações historicamente verificadas 

do instituto. Ante às diversas possibilidades e aos inúmeros caminhos disponíveis, realizamos 

um necessário recorte, tornando possível a realização deste trabalho dentro de suas 

pretensões, não olvidando das discussões que, de outa sorte, seriam exigidas, tais como 

aquelas suscitadas por Max Weber, bem como aquela de Marx, cuja complexidade e 

amplitude extrapolam os lindes estabelecidos para essa pesquisa que, ressaltamos, não tem 

pretensão de esgotar o tema, mas de apresentar, tão somente, uma leitura que procuramos 

demonstrar possível.  

Outra ressalva - que será abordada logo no primeiro capítulo - consiste naquela de 

ordem cultural. Analisar a propriedade a partir de um olhar corrompido pelas estruturas já 

inseridas em nossa mentalidade consiste em tarefa árdua e pressupõe uma necessária abertura 

para enxergar numa verdade auto-evidente algo mais. É o que procuraremos demonstrar por 

meio de nossa reconstrução histórica que se faz atenta aos fundamentos filosóficos de tal sorte 

que, ao final, possamos olhar para o instituto com outros olhos e ver não só aquilo que ele 

representa, mas também as possibilidades que dele emanam.  
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1 CONJECTURAS SOBRE A ORIGEM DA PROPRIEDADE 

 

1.1 Algumas ressalvas pertinentes  

 

Procuraremos demonstrar, no decorrer do presente trabalho, como o homem tem 

vivido e percebido a propriedade através dos tempos. Para tanto, antes de enfrentar as 

questões históricas referentes a este instituto, buscaremos conjecturas possíveis que de certa 

forma remontam à sua pré-história.  

Não obstante tal tarefa convém, desde já, fazer algumas ressalvas acerca do estudo que 

segue abaixo, vez que, ao tentar remontar a origem e as transformações de um instituto tão 

arraigado em nosso espírito e tão basilar de nossa sociedade contemporânea como a 

propriedade, nos deparamos com uma série de problemas.  

Sob o ponto de vista cultural, ocorre que a noção de propriedade está absolutamente 

inserida em nós, indivíduos do século XXI, e dela sequer podemos nos desligar, afinal somos 

condicionados a entender nossos bens como extensões de nós mesmos. Assim, com olhos 

corrompidos do presente, dificilmente iremos de fato entender o que os antigos e os pré-

históricos pensavam a respeito desta curiosa relação que se estabelece entre pessoas e coisas, 

sobretudo quanto à noção de propriedade individual, aquela estabelecida entre uma pessoa e 

uma coisa, com exclusão de todos os demais indivíduos.  

Sobre essa poluição, que certamente nos torna limitados para compreender fenômenos 

que durante o desenrolar do tempo sofreram severas modificações, é salutar a ressalva de 

Paolo Grossi quando nos diz que:  

 

Historicizar o arquétipo é exigência óbvia e elementar para o historiador do 

direito, e seria algo bastante acessível se esse arquétipo não tivesse passado 

de trás de nós para dentro de nós e tivesse se tornado uma segunda natureza. 

E o risco é o de olhar – inconscientemente mais frequentemente do que 

conscientemente, mas são as motivações inconscientes as culturalmente mais 

preocupantes – toda realidade histórica com as únicas lentes que temos no 

bolso, e inevitavelmente de deformá-la e desfocá-la.
 2
 

 

Identificado este problema, talvez algumas de nossas angústias surgidas durante a 

análise histórica da propriedade sejam mitigadas pelo mero reconhecimento desta nossa 

                                                           
2
 GROSSI, Paolo. História da Propriedade e Outros Ensaios. Trad. Luiz Ernani Fritoli e Ricardo Marcelo 

Fonseca. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 12-13. 
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limitação. Desta forma, para o historiador do direito que pretenda estudar a propriedade, esta 

deve ser: 

 

Somente um artifício verbal para indicar a solução histórica que um 

ordenamento dá ao problema da relação jurídica mais intensa entre um 

sujeito e um bem, ou, em outras palavras, a resposta à questão central sobre a 

consistência mínima do ‘meu’ jurídico; soluções e respostas que são 

duplamente multíplices, segundo os vários climas teóricos e segundo os 

vários conteúdos que um mesmo clima histórico dá àquele invólucro aberto e 

disponível que convencionalmente identificamos como propriedade.
 3
 

 

Não obstante tal dificuldade, iremos tentar remontar as noções de propriedade em 

diferentes épocas, sabendo, contudo, que esta definição é relativizada conforme a época e a 

região e que somente poderemos chegar perto do seu entendimento se renunciarmos a uma 

visão evolucionista e procurarmos entender como cada um dos povos vivia e percebia a 

propriedade ao seu modo.  

Na esteira deste pensamento, Paolo Grossi nos é novamente útil quando adverte acerca 

do que chama de riscos culturais: 

 

...e não se cometa a ingenuidade imperdoável de crer que tudo se esgote no 

universo do pertencimento segundo o grande rio aparente da oficialidade 

dominante. Significaria sucumbir a um condicionamento monocultural e 

empobrecer as complexidades da história que, hoje mais do que ontem, não 

sabe renunciar à dialética enriquecedora entre culturas diversas, entre 

culturas oficiais e culturas sepultadas.
 4

 

 

No mesmo sentido, é pertinente lembrar que as conjecturas que serão apresentadas 

neste capítulo consistem em pontos de vista acerca de como o homem primitivo vivenciou o 

fenômeno jurídico ao seu modo, conforme os conhecimentos que possuía até então.  

Neste tocante, cumpre mencionar a advertência que nos faz John Gilissen
5
, segundo o 

qual os vestígios deixados pelos povos pré-históricos permitem a reconstrução de forma 

aproximada da evolução militar, social, econômica e artística dos grupos sociais antes de sua 

entrada na história, sendo tais vestígios de pouca utilidade para a reconstrução das origens do 

Direito, já que no momento em que entram para a história os documentos nos trazem 

                                                           
3
 GROSSI, Paolo. História da Propriedade e Outros Ensaios. Trad. Luiz Ernani Fritoli e Ricardo Marcelo 

Fonseca. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 5.  
4
 GROSSI, Paolo. História da Propriedade e Outros Ensaios. Trad. Luiz Ernani Fritoli e Ricardo Marcelo 

Fonseca. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 10.  
5
 GILISSEN, John. Introdução Histórica ao Direito. 4ª ed. Trad. A. M. Hespanha e L. M. Macaista Malheiros 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003, p. 31.  
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instituições já existentes, dentre elas a propriedade mobiliária. É preciso, adverte o referido 

autor, diferenciar a pré-história do direito e a história do direito, sendo o conhecimento da 

escrita o limite diferenciador de tais épocas, sabendo-se que esta ocorreu em diferentes épocas 

nas diferentes regiões do globo (cerca de 28 ou 27 séculos antes de nossa para os Egípcios e 

nos séculos VI e V a.C. para os Romanos).
 
 

Desta forma, temos que as origens do direito são pré-históricas e, portanto, delas não 

se sabe quase nada. Assim se dá com relação à propriedade, um instituto jurídico abstrato, do 

qual apenas conjecturas sobre sua origem podem ser extraídas.  

Frente a isso, nos auxiliamos dos estudos realizados no campo da antropologia para 

descrever aqui conjecturas acerca da origem da propriedade sem, contudo, pretender de 

qualquer forma descrever uma história, no sentido estrito da palavra, sobre a verdadeira 

origem do instituto. Ademais, ante ao sincretismo verificado na época primitiva, a análise da 

propriedade se torna ainda mais difícil, vez que se encontra inserida num complexo jogo de 

relações entre místico, coletivo, individual e familiar.  

Ademais, é sabido que nas sociedades primitivas estudadas pelos antropólogos sociais, 

não há, de fato, registros históricos que garantam a veracidade das afirmações feitas, de modo 

que estes recorrem a conjecturas e imaginação para firmar explicações pseudo-históricas, para 

utilizar a expressão de Radcliffe-Brown. 
6
 

Embora tais dificuldades existam, não nos deixamos abater por elas simplesmente por 

acreditar no valor contido no estudo das origens, afinal “se indagarmos o porquê da existência 

de certas instituições em determinada sociedade, a resposta adequada será um relato histórico 

quanto a suas origens.” 
7
 

Assim sendo, a tarefa que nos propomos a realizar neste capítulo é baseada tão 

somente em conjecturas, mas que certamente nos auxiliarão na tarefa de melhor compreender 

como se deu pela primeira vez essa curiosa relação entre homens e coisas antes dos registros 

históricos que nos são disponíveis.  

 

 

 

                                                           
6
 RADCLIFFE-BROWN, A.R. Estrutura e Função na Sociedade Primitiva. Trad. Nathanael C. Caixeiro. 

Vozes: Petrópolis, 1973, p. 12.  
7
 RADCLIFFE-BROWN, A.R. Estrutura e Função na Sociedade Primitiva. Trad. Nathanael C. Caixeiro. 

Vozes: Petrópolis, 1973, p. 11. E, no mesmo sentido: “A existência de certa instituição é, portanto, explicada 

pela referência a uma sequência complexa de acontecimentos que constituem uma cadeia causal de que ela é 

consequência.” (Idem, p. 11).  
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1.2 Os primórdios da propriedade 

 

Conforme exposto, a intenção do presente capítulo é apresentar conjecturas acerca de 

como a ideia de pertencimento, exteriorizada na relação de propriedade, se deu aos homens no 

seu estágio primitivo. Como se sabe, os atuais diplomas legais diferenciam a posse da 

propriedade na medida em que, grosso modo, aquela é uma situação de fato, enquanto esta de 

direito. Mas nem sempre foi assim, no Direito Romano, e.g., a posse adquiriu diversas 

acepções, significando, ora uma senhoria de fato, ora de direito. De todo modo, a pretensão do 

presente trabalho não consiste em exprimir discussões teóricas acerca dos institutos, tarefa 

que deixamos aos civilistas, certamente mais preparados para enfrentar essa tarefa. Assim, 

ressaltamos que a ideia de propriedade, neste capítulo, será analisada tendo como pano de 

fundo o ambiente sociocultural do humano primitivo, de modo que sua exposição não leva em 

conta as discussões teóricas aventadas acima, mas tão somente o modo como o homem 

primitivo via e vivenciava sua relação com as coisas. Neste diapasão, vale a pena lembrar que 

a consciência do homem acerca do fenômeno jurídico surgiu muito mais tarde na história e 

muito mais tarde ainda surgiu a consciência de que tal fato pudesse ser objeto de ciência 

autônoma. 
8
 

Feitas as devidas advertências, analisaremos, neste tópico, em especial as conjecturas 

propostas por Lewis H. Morgan em sua obra A Sociedade Primitiva, sobretudo por conta de 

Morgan nos apresentar ideias de suma importância para a compreensão das transformações 

das instituições humanas que hoje conhecemos. Em sua exposição é concedido lugar de 

destaque à propriedade, vez que, como veremos, o autor a aponta como instituto chave no 

ingresso do homem ao estado de civilização.  

Neste sentido, temos que a obra de Morgan nos ajudará a compreender como surgiu 

ideia de propriedade e como tal instituto se transforma durante as primeiras fases do 

desenvolvimento humano. Temos clara na obra de Morgan sua intenção de demonstrar que a 

evolução
9
 das instituições e do próprio humano ocorreu de forma progressiva e por etapas 

sucessivas. Frente a isso, daremos preferência ao termo transformação quanto às instituições, 

                                                           
8
 REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 20ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 481.  

9
 “Sabemos que em certos círculos de antropologia o termo “antropólogo evolucionista” é quase ofensivo, sendo 

porém aplicado sem maiores discriminações. Assim, Lewis Morgan é chamado de evolucionista, embora 

rejeitasse a teoria da evolução orgânica e quanto à sociedade acreditasse, não em evolução, mas em 

desenvolvimento, que ele concebia como o constante aperfeiçoamento material e moral da humanidade a partir 

de implementos de pedra bruta e promiscuidade sexual até as máquinas a vapor e casamento monogâmico de 

Rochester, Nova York.” (RADCLIFFE-BROWN, A.R. Estrutura e Função na Sociedade Primitiva. Trad. 

Nathanael C. Caixeiro. Vozes: Petrópolis, 1973, p. 249). 
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pois sua evolução pode ser facilmente questionada mediante a análise dos benefícios e 

malefícios trazidos por ela; evitando, desta forma, qualquer possível complicação que o termo 

evolução poderia nos trazer.
10

 Não obstante tal ressalva, utilizaremos por vezes os termos 

desenvolvimento e evolução para manter fidelidade aos escritos de Morgan. De todo modo, 

não nos compete aqui analisar in totum a antropologia de Morgan, mas tão somente dela 

extrair as ideias conjecturais referentes ao surgimento e transformação da propriedade no 

estágio humano primitivo.  

Desta forma, acreditamos que a breve análise que se fará dos escritos de Morgan sobre 

a transformação das instituições durante os diferentes períodos da humanidade deve servir de 

pano de fundo para que posteriormente possamos assinalar onde se encaixa o surgimento, 

consolidação e predominância da propriedade, sobretudo pelo fato que, dentre as instituições 

tratadas por Morgan, a propriedade encontra-se em lugar de destaque, uma vez que o autor 

entende que sua predominância no sentimento humano, como paixão considerada acima das 

demais, consiste em um dos marcos do início da civilização, conforme abordaremos abaixo.  

Para a análise que aqui se pretende fazer acerca do histórico da propriedade no 

desenvolvimento humano desde os primórdios, baseado na obra de Morgan, faz-se necessário 

expor brevemente as divisões e subdivisões que o autor utiliza em sua exposição.  

Dentro da classificação adotada por Morgan, temos que o homem foi do estado 

selvagem até a civilização notadamente pelo saber empírico, dominando progressivamente 

meios de subsistência, ferramentas, armas, cerâmica etc. Nesta caminhada, percorreu por três 

fases distintas, as quais Morgan classifica como: (i) o Estado Selvagem; (ii) a Barbárie; e, por 

fim, (iii) o Estado Civilizado. 
11

  

Conforme mencionada classificação, o período do estado selvagem subdivide-se em 

três subperíodos, antigo, médio e recente e a cada um destes subperíodos corresponde um 

estado da sociedade a que designamos fase inferior, média e superior. Da mesma forma 

ocorre com o período da barbárie, subdividido em subperíodos antigo, médio e recente, sendo 

                                                           
10

 Neste sentido, Radcliffe-Brown prefere o termo progresso: “Penso ser conveniente empregar o termo 

‘progresso’ para o processo pelo qual os seres humanos adquirem maior controle sobre o meio físico mediante o 
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I. 2ª ed. Trad. Maria Helena Barreiro Alves. Lisboa: Editorial Presença, 1976, p. 13-30.  
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a condição da sociedade em cada um designada por fase inferior, média e superior. Por fim, 

temos o período da civilização, que se subdivide tão somente em antigo e moderno. 

Para elaborar tal classificação, o autor baseou-se nas técnicas desenvolvidas por cada 

período e que determinaram um significativo desenvolvimento da condição humana naquelas 

circunstâncias. Assim, temos que a fase inferior do estado selvagem coincide com a infância 

da raça humana e termina no momento em que o homem se utiliza do peixe como meio de 

subsistência e descobre o uso do fogo; a fase média do estado selvagem inicia-se, portanto, 

com o consumo do peixe e o uso do fogo e vai até a invenção do arco e flecha. Já a fase 

superior do estado selvagem inicia-se com a invenção do arco e flecha e vai até o uso da 

cerâmica. Iniciando na fase inferior do período da barbárie, a qual vai do uso da cerâmica até 

a domesticação de animais, no oriente, e o domínio da agricultura
12

, no ocidente. Já a fase 

média da barbárie inicia-se com a domesticação de animais (oriente) e o domínio da 

agricultura (ocidente) e vai até a invenção de processos de fusão de minério de ferro para a 

produção de objetos de ferro. A fase superior da barbárie inicia-se, portanto, com a produção 

de objetos de ferro e termina com a invenção de um alfabeto fonético e com o uso da escrita 

em obras literárias, onde, portanto, inicia-se o estado civilizado. 

Frente a tantas informações, a recapitulação constante da obra de Morgan
13

 pode nos 

ajudar a aclarar a classificação ora adotada: 

 

I.             Fase inferior do estado selvagem: desde a infância da raça humana até o início 

do período seguinte. 

II.             Fase média do estado selvagem: do consumo de peixe e utilização do fogo até 

a... 

III. Fase superior do estado selvagem: da invenção do arco e da flecha até a... 

IV. Fase inferior da barbárie: da invenção da arte da cerâmica até a... 
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 Sobre o domínio humano da agricultura, Jaime Pinsky traça importantes considerações: “Pelos conhecimentos 

atuais supõe-se que a primeira atividade agrícola tenha ocorrido na região de Jericó, na Cisjordânia, num grande 

oásis junto ao mar Morto, há cerca de 10mil anos. A crença no Egito como berço da agricultura já não tem tantos 

seguidores. A dificuldade em estabelecer uma certeza a este respeito decorre da inexistência de documentação 

indiscutível: os trigais desaparecem com o tempo. Só através de comparações indiretas – reuínas arqueológicas 

de silos, onde os cereais eram armazenados – é que se pode tentar datar o início de uma atividade agrícola 

sistemática. De qualquer forma, através de difusão ou de movimentos independentes, supõe-se que o fenômeno 

tenha surgido também na Índia (há 8 mil anos), na China (7 mil), na Europa (6.500), na África Tropical (5 mil) e 

nas Américas (4.500).” (PINSKY, Jaime. As primeiras civilizações. São Paulo: Atual, 1987, p. 32).  
13

 MORGAN, L. H., A Sociedade Primitiva. Vol. I. 2ª ed. Trad. Maria Helena Barreiro Alves. Lisboa: Editorial 

Presença, 1976, p. 23.  
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V.             Fase média da barbárie: da domesticação dos animais, no hemisfério oriental, 

e do emprego da irrigação na cultura do trigo e na agricultura, no hemisfério 

ocidental, assim como a partir da utilização do tijolo seco ao sol e da pedra, até 

a... 

VI. Fase superior da barbárie: da invenção do processo de fusão do minério de 

ferro e do emprego de instrumentos de ferro, até a... 

VII. Fase da civilização: do emprego de um alfabeto fonético e do uso da escrita, 

até a época contemporânea. 

 

Friedrich Engels, em sua obra A Origem da Família, da Propriedade Privada e do 

Estado, elabora um estudo acerca da obra de Morgan, utilizando-se da mesma divisão 

descrita. Adota também o critério segundo o qual os progressos da humanidade coincidem 

com as épocas em que se ampliam as fontes de existência humana. A síntese da classificação 

de Morgan constante da mencionada obra de Engels pode nos servir para uma melhor 

compreensão da divisão adotada: 

 

Por ora, podemos generalizar a classificação de Morgan da forma seguinte: 

Estado Selvagem – Período em que predomina a apropriação de produtos da 

natureza, prontos para ser utilizados; as produções artificiais do homem são, 

sobretudo, destinadas a facilitar essa apropriação. Barbárie – Período em 

que aparecem a criação de gado e a agricultura, e se aprende a incrementar a 

produção da natureza por meio do trabalho humano. Civilização – Período 

em que o homem continua aprendendo a elaborar os produtos naturais, 

período da indústria propriamente dita e da arte.
 14

  

 

Dando sequência, faremos um sobrevoo sobre a transformação do humano durante sua 

existência, adotando a subdivisão feita por Morgan sem, contudo, pretender um estudo 

aprofundado da obra do autor, uma vez que este não consiste no objeto do presente trabalho, 

mas, ressalte-se, consideramos necessária uma breve exposição das ideias deste antropólogo 

para que haja um entendimento sistêmico acerca do histórico humano que antecedeu e serviu 

de suporte fático ao surgimento da propriedade que, como instituto, não aparece 

espontaneamente, mas surge a partir de um processo histórico, dentro de um ambiente onde as 

interferências humanas e de fato moldaram seu surgimento e transformação.  
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 ENGELS, Friedrich. A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Trad. Leandro Konder. 8ª 

ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1982, p. 28.  
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Na fase inferior do estado selvagem, período estritamente primitivo da humanidade, 

onde os seres humanos eram ainda pouco numerosos, a alimentação se dava pelos alimentos 

de fácil acesso, num período em que o ser humano ainda disputa locais seguro de moradia 

com animais. Posteriormente, o homem passa a dominar a pesca e, com isso, se liberta do 

clima e do espaço, já que agora pode se espalhar pelo globo contornando as margens de lagos 

e rios; grande evolução, já que, se tivesse mantido a alimentação baseada somente em frutos e 

produtos naturais, o homem não teria deixado seu habitat original. O consumo de peixe, na 

classificação adotada, caracteriza o início da fase média do estado selvagem. Em seguida, 

com o arco e flecha – considerada primeira arma mortífera de caça –, a caça torna-se fonte 

permanente de alimento, momento em que ingressamos na fase superior do estado selvagem. 

15
   

Já no início da barbárie temos que, no período inferior, se caracteriza pelo uso da 

cerâmica e, posteriormente, na fase média há, no hemisfério oriental a domesticação de 

animais
16

, que lhes forneciam leite e carne e, no hemisfério ocidental o cultivo de cereais. 

Acredita-se que se tenham transcorrido longos períodos de tempo antes de ser desenvolvida 

pelos humanos a técnica do cultivo da terra, o que fez com que os farináceos se tornassem a 

base da alimentação humana e que, como veremos pelos eventos desencadeados por este fato, 

pode ser tomado como um dos grandes marcos de início da civilização. Posteriormente, o 

bárbaro descobriu os metais nativos, aprendendo a fundi-los e molda-los. Referidas técnicas, 

como dito anteriormente, caracterizam o início da fase superior da barbárie, a qual se 

prolonga até o emprego de um alfabeto fonético e do uso da escrita, acontecimentos que dão 

origem à fase da civilização. 
17

 

Sobre as fases brevemente descritas acima, cumpre destacar que as primeiras 

invenções e formas de organização social foram as mais difíceis de por em prática, surgindo 

separadas umas das outras por longos lapsos de tempo. Assim, se torna evidente o motivo 

pelo qual o estado selvagem, por exemplo, perdurou durante tanto tempo, sobretudo pelo fato 

de, nesta época, a capacidade de raciocínio abstrato do homem ser limitada. Neste sentido, 
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 MORGAN, L. H., A Sociedade Primitiva. Vol. I. 2ª ed. Trad. Maria Helena Barreiro Alves. Lisboa: Editorial 

Presença, 1976, p. 33-34.  
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Jaime. As primeiras civilizações. São Paulo: Atual, 1987, p. 35).  
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Morgan nos diz que o progresso humano no seu conjunto se realizou em progressão 

geométrica. 
18

  

De volta à fase média da barbárie, temos que, conforme as diferenças geográficas 

influenciaram determinantemente o rumo tomado pela humanidade, na América, a 

alimentação à base de farináceos correspondeu ao que, na Ásia e Europa, se deu em relação à 

domesticação de animais. Referidos fatos foram de suma importância para a história humana, 

já que com o controle da produção de seu consumo o humano inicia seu controle efetivo sobre 

a natureza, o que, neste período, o faz perder a característica de nômade e fixar-se num 

determinado local, onde ali poderia ou cultivar farináceos ou domesticar animais, ambos para 

suprir sua sobrevivência.  

Conforme nos ensina Morgan, o cultivo de cereais e plantas deu ao homem, pela 

primeira vez, a ideia de que o alimento podia ser produzido em grande quantidade. Nesta fase, 

é identificado um início de desigualdade na evolução das diferentes regiões do globo, já que 

da falta de domesticação de animais no ocidente, bem como da diferença dos cereais 

cultivados na América, decorreram diferenças estruturais e biológicas, posto que no oriente a 

domesticação de animais permitiu que as tribos incluíssem carne e leite em sua dieta, fato que 

inegavelmente contribuiu para sua evolução. E, estruturalmente, a domesticação introduziu, 

sobretudo nas planícies do Eufrates e da Índia e nas estepes da Ásia, um novo modo de vida, o 

modo de vida pastoril. 
19

 

Na América, os ameríndios se desenvolveram sem a domesticação de animais, 

entretanto o milho, devido ao fácil cultivo na região, seu excelente rendimento e pelas 

inúmeras qualidades nutritivas, contribuiu para o progresso humano naquela região de 

maneira determinante. Vê-se, por este breve excurso histórico, que diferenças climáticas e 

geográficas colaboraram significativamente para que o desenvolvimento humano em 

diferentes partes do globo ocorresse de maneira distinta.  

Entretanto, seja pelo cultivo de determinados cereais, seja pela domesticação de 

animais, fato é que o ser humano, nesta época em comento, passou a suprir suas necessidades 

alimentícias, o que, por consequência lógica, fazia com que ele passasse a provisionar 

alimentos que seriam utilizados no dia ou nos próximos dias, de modo que pudesse colher ou 

abater animais em quantidade que fosse suficiente para o sustento do número de pessoas a que 

                                                           
18

 MORGAN, L. H., A Sociedade Primitiva. Vol. I. 2ª ed. Trad. Maria Helena Barreiro Alves. Lisboa: Editorial 

Presença, 1976, p. 51-56.  
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tais alimentos se destinavam. É neste cenário que podemos supor a ocorrência dos primeiros 

excedentes de produção.  

Posteriormente, a produção de ferro tornou possível a fabricação de machados, 

enxadas e arados mais resistentes, o que possibilitou a produção ilimitada de alimentos, 

sobretudo com a charrua movida por tração animal. Com tal possibilidade de produção de 

grandes quantidades de alimento foi possível o sustento de grandes populações em pequenos 

territórios.  

Não nos é possível determinar em que época exatamente ocorreu o reconhecimento da 

propriedade, no entanto Morgan nos coloca que provavelmente começou tal reconhecimento 

sobre terras ocupadas de fato na fase inferior da barbárie, período que, segundo sua 

subdivisão acima exposta, encerra-se com a domesticação de animais no oriente e pelo cultivo 

de cereais no ocidente. 
20

 

Sobre este ponto, Friedrich Engels nos diz que a domesticação de animais na Ásia, 

sobretudo a criação de gado, consistiu na principal ocupação de diversos povos, sendo a partir 

daí originada a primeira grande divisão social do trabalho, sobretudo pelo fato de tal técnica 

ter tornado possível, pela primeira vez, o intercâmbio regular de produtos. Assim, tal técnica 

pode ter sido a responsável pela transição do estágio comercial de trocas ocasionais para um 

intercâmbio regular, consolidando a atividade comercial
21

. Com efeito, temos que o gado era 

tido como mercadoria pela qual todas as demais eram avaliadas, sendo recebida com 

satisfação por todos, funcionando, portanto, tal como uma moeda. 
22

  

Sobre a referida divisão social do trabalho, Engels nos diz que:  
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 MORGAN, L. H., A Sociedade Primitiva. Vol. II. 2ª ed. Trad. Maria Helena Barreiro Alves. Lisboa: 
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de sua propriedade ficavam sendo. Os rebanhos constituíram nova fonte de alimentos e utilidades; sua 

domesticação e sua ulterior criação competiam ao homem. Por isso o gado lhe pertencia, assim como as 

mercadorias e os escravos que obtinha em troca dele. Todo o excedente deixado agora pela produção pertencia 

ao homem; a mulher tinha participação no consumo, porém não na propriedade. (...) A mesma causa que havia 

assegurado à mulher sua anterior supremacia na casa – a exclusividade no trato dos problemas domésticos – 

assegurava agora a preponderância do homem no lar: o trabalho doméstico da mulher perdia agora sua 

importância, comparado com o trabalho produtivo do homem; este trabalho passou a ser tudo; aquele, uma 

insignificante contribuição.” (Idem, p. 182).  
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O desenvolvimento de todos os ramos da produção – criação de gado, 

agricultura, ofícios manuais domésticos – tornou a força de trabalho do 

homem capaz de produzir mais do que o necessário para a sua manutenção. 

Ao mesmo tempo aumentou a soma de trabalho diário correspondente a cada 

membro da gens, da comunidade doméstica ou da família isolada. Passou a 

ser conveniente conseguir mais força de trabalho, o que se logrou através da 

guerra; os prisioneiros foram transformados em escravos. (...) Da primeira 

grande divisão do trabalho, nasceu a primeira grande divisão da sociedade 

em duas classes: senhores e escravos, exploradores e explorados. 
23

 

 

De toda forma, podemos inferir, conforme Morgan, que “os primeiros conceitos de 

propriedade estiveram intimamente ligados à necessidade fundamental da aquisição de meios 

de subsistência” 
24

, e o consequente desenvolvimento e diversificação dos meios de produção 

trouxeram, como consequência, objetos diversos a serem submetidos ao regime de 

propriedade. Desta forma, podemos entender que a propriedade transformou-se 

progressivamente conforme as invenções e descobertas feitas pelo homem no decorrer dos 

tempos. Em síntese: 

 

Deste modo, o desenvolvimento da propriedade está estritamente ligado ao 

crescimento das invenções e das descobertas e à melhoria das instituições 

sociais que caracterizam os diversos períodos étnicos ao longo dos quais se 

realizou o progresso humano. 
25

  

 

Entendimento diverso acerca de uma possível origem da propriedade é aquele exposto 

por Thorstein B. Veblen
26

, para o qual a forma mais primitiva de propriedade é aquela 

estabelecida pelos homens sobre as mulheres dos inimigos derrotados, tomando-as como 

troféus. Tal resulta da consequência do desejo dos homens de obter sucesso e ressaltar sua 

proeza exibindo o resultado de suas atividades. A partir daí o conceito de propriedade se 

estende da propriedade das mulheres para incluir a propriedade dos produtos resultantes das 

demais atividades. Neste sentido nos diz: 
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A propriedade foi inicialmente presa conseguida como troféu em incursões 

armadas. Enquanto o grupo manteve de certo modo a sua primitiva 

organização comunal, ou enquanto continuou em estreito contato com outros 

grupos hostis, a propriedade de coisas ou pessoas era útil principalmente 

pela comparação odiosa que se estabelecia entre o seu possuidor e o inimigo 

de quem ele as tomara. 
27

 

 

 Em seu artigo intitulado The Beginnings of Ownership
28

, explora a questão, nos 

ensinando que os inimigos capturados são evidentemente distintos do sujeito capturador sob o 

ponto de vista da individualidade, não se dando com eles, portanto, qualquer relação de 

pertencimento orgânico, tal como Veblen afirma ocorrer em relação aos bens de uso pessoal, 

visto pelo primitivo como partes dele mesmo. Assim, tais capturados – e destaca o papel da 

mulher – servem perfeitamente como troféus, cujo sentido é demonstrar o sucesso através da 

comparação em relação aos demais membros do grupo. Tornando-se base convencional de 

honorabilidade, a ostentação de bens torna-se prova de eficiência, transformando a riqueza 

como intrinsecamente honrosa.
 29

 Sobre essa importante consequência advinda com a lógica 

proprietária traçaremos os comentários necessários oportunamente no item 5 deste trabalho.  

 Já conforme Morgan, o homem selvagem tinha noções muito vagas sobre a 

propriedade, seu modo de transmissão e valor, se limitando à propriedade de objetos de uso 

pessoal, tais como armas grosseiras, tecidos, utensílios e outros. Em verdade, o homem 

selvagem não podia sentir a paixão de possuir algo, uma vez que a propriedade propriamente 

dita ainda não existia e somente viria com o advento da civilização, sendo que esta, ressalte-

se, é fruto daquela. 
30

  

Sobre a relação do homem primitivo com seus objetos pessoais é distinto o 

entendimento do economista estadunidense Thorstein B. Veblen. Para Veblen, não interessa 

analisar a relação de propriedade do homem primitivo com nossos olhos presentes e nossa 

ideia de propriedade, mas sim a forma como esse homem primitivo apreendia a questão. 

Neste sentido, entende que os membros da comunidade exerciam uma espécie de direito de 

uso e abuso sobre suas armas e demais artigos de uso pessoal, como as roupas e que isto, aos 
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olhos modernos, é entendido pela ideia de propriedade, entretanto, nos fala que tais objetos 

não são vistos pelo homem primitivo como um amontoado de bens sobre os quais ele exerce 

poder econômico e possui direito de reinvindicação no sentido legal, ao contrário, tais 

artefatos são concebidos como sendo seus tanto quanto o são suas mãos e pernas. Em outras 

palavras, tais pertences do homem primitivo – que seriam tomados pela nomenclatura 

hodierna como sendo de sua propriedade – não constituem sua propriedade, mas pertencem 

organicamente à sua pessoa. 
31

 

 Assim, não obstante Veblen construa sua teoria fortemente influenciado pela 

antropologia de Morgan, com este diverge quanto à situação dos objetos pessoais no contexto 

humano primitivo, vez que, para Morgan, a terra era possuída coletivamente pela totalidade 

da tribo e os objetos, estes passavam a ter cada vez mais o caráter de propriedade à medida 

que se desenvolviam as invenções, sendo que os mais valiosos eram depositados sobre o 

túmulo do falecido, para que este os utilizasse no mundo dos espíritos. Quanto ao restante dos 

bens, eram de valor significativo suficiente para gerar conflitos quanto à herança. Nesta 

época, não há informações suficientes para atestarmos como se dava a divisão dos objetos do 

falecido, mas quanto ao modo de repartição destes na gens, podemos dizer que há o 

aparecimento de uma primeira ideia de herança com a repartição dos bens do defunto aos seus 

parentes gentílicos, sendo que este mesmo princípio subsistia na gens gregas e latinas na 

época já civilizada. Os filhos herdavam da mãe, mas nada recebiam do seu então presumível 

pai. 
32

 

Já no período da barbárie, os fatos históricos relevantes ao tema da propriedade 

consistem no cultivo de milho e de algumas plantas. Assim, as terras cultivadas passavam a 

constituir uma forma de propriedade que, aos poucos, foi sendo objeto de herança, não 

obstante tais terras serem de propriedade de toda a tribo de forma comum. 

Sob este ponto de vista, ainda na barbárie, em seu período médio, ocorreram os 

principais fatos que deram origem à propriedade como a entendemos hoje. Como 

anteriormente dito, no hemisfério oriental, este período se inicia com a domesticação de 

animais e, no ocidente com o aparecimento de inovações significativas no cultivo de cereais, 

sobretudo do milho mediante a irrigação por meio de canais artificiais. Neste período, 
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Morgan
33

 ressalta que a filiação é ainda matrilinear em tribos do México e da América 

Central, mas na maioria dos casos é patrilinear e, sem dúvida, tal transformação se deve à 

propriedade, que permitiu que os filhos pudessem partilhar, na sua qualidade de agnados, a 

herança paterna.  

No período imediatamente posterior ao relatado, o homem passa a dominar técnicas de 

fusão de minério de ferro, o que possibilitou um avanço significativo na sociedade humana. 

Com o aprimoramento das técnicas, sobretudo as relativas ao cultivo de plantas e cereais, 

tornam-se cada vez mais comuns as apropriações de bens por proprietários individuais, 

inclusive por conta do início de um comércio. 
34

  

Não obstante a propriedade cada vez mais consolidada de bens, as terras permaneciam 

como propriedade indivisa de toda a comunidade. A escravatura remonta a tal época, estando 

diretamente ligada ao aparecimento da propriedade e, somando-a às transformações feitas até 

então, tínhamos uma produção abundante de meios de subsistência, de modo que foi possível 

verificar um fortalecimento das nações, reunindo milhares de indivíduos sob a autoridade de 

poucos. Em decorrência disso, há a fixação de tribos em determinadas regiões e, 

consequentemente, intensificam-se as lutas por territórios. Tais transformações anunciavam a 

aproximação da civilização, que viria a substituir a sociedade gentílica pela sociedade 

política. 
35

 

Sobre a propriedade dentro das subdivisões do período da barbárie, Engels nos traz 

um elucidativo resumo: 

 

No período inferior, os homens produziram somente para as suas 

necessidades diretas; as trocas reduziam-se a casos isolados e tinha por 

objetivo os excedentes obtidos por acaso. Na fase média da barbárie já nos 

defrontamos com uma propriedade em forma de gado, entre os povos 

pastores, e, quando os rebanhos são bastante grandes, com uma produção 

com excedente regular sobre o consumo próprio; ao mesmo tempo, 

verificamos uma divisão do trabalho entre os povos pastores e as tribos mais 

atrasadas, que não tinham rebanhos; e daí dois diferentes graus de produção 

coexistindo, o que implica em condições para uma certa regularidade de 

troca. Na fase superior da barbárie nos traz uma divisão ainda maior do 

trabalho: a divisão entre a agricultura e o artesanato; e daí a produção cada 

vez maior de objetos fabricados diretamente para a troca, e a elevação da 
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troca entre produtores individuais à categoria de necessidade vital da 

sociedade. 
36

   

 

Durante sua obra, Engels destaca a origem da família monogâmica no período de 

transição entre a fase média e a fase superior da barbárie, como tendo surgido a partir de 

outas formas de família. Partindo das premissas de Morgan de que na época primitiva 

imperava nas tribos o comércio sexual promíscuo, onde todas as mulheres pertenciam 

igualmente a todos os homens e todos estes pertenciam a todas as mulheres, Engels explica 

como este estado primitivo de promiscuidade gerou as seguintes formas de família: a Família 

Consanguínea, onde todos os grupos se classificam por gerações: todos os avôs e avós, nos 

limites das famílias, são maridos e mulheres entre si, o mesmo sucede com seus filhos, quer 

dizer, pais e mães e assim sucessivamente. Nessa forma, apenas ascendentes e descendentes 

estão excluídos dos direitos e deveres do matrimônio. Posteriormente desenvolve-se a Família 

Punaluana. Se a família consanguínea excluiu os pais e filhos das relações sexuais, aqui se 

deu um passo à frente e excluíram-se os irmãos. Nestas duas primeiras formas, por conta dos 

casamentos em grupo, não se pode apontar a descendência paterna dos recém-nascidos, mas 

apenas a materna, reconhecendo-se apenas a linhagem feminina, encaminhando para a 

Família Sindiásmica. Nesta forma, proíbe-se o matrimônio entre todos os parentes 

reconhecidos, de modo a excluir a possibilidade de uniões por grupos. Assim, esta forma 

comporta união por pares, de duração mais ou menos longa, embora se exija fidelidade apenas 

da mulher. Por fim, temos a Família Monogâmica, que nos interessa, pois sua finalidade é a 

de procriar filhos cuja paternidade seja indiscutível; tal exigência ocorre pelo fato de que os 

filhos, na qualidade de herdeiros diretos, entrarão, um dia, na posse dos bens de seu pai. 
37

 

Sobre a família monogâmica nos diz Engels: 

 

Foi a primeira forma de família que não se baseava em condições naturais, 

mas econômicas, e concretamente no triunfo da propriedade privada sobre a 

propriedade comum primitiva, originada espontaneamente. Os gregos 

proclamavam abertamente que os únicos objetivos da monogamia eram a 

preponderância do homem na família e a procriação de filhos que só 

pudessem ser seus para herdar dele.
 38
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Com o reconhecimento cada vez maior de propriedades privadas passou-se a intentar 

uma paternidade indubitável, de tal modo que se pudesse garantir ao filho a continuidade da 

propriedade dos bens de seu genitor. Desta forma, conclui Engels que “a monogamia nasceu 

da concentração de grandes riquezas nas mesmas mãos – as de um homem – e do desejo de 

transmitir essas riquezas, por herança, aos filhos deste homem, excluídos os filhos de 

qualquer outro” 
39

  

Verifica-se, a partir desta visão, a influência da propriedade privada e da ânsia por sua 

manutenção, operando inclusive uma alteração substancial na natureza das relações sexuais 

mantidas entre os indivíduos, pois a relação monogâmica, em sua origem, não se baseou 

essencialmente em condições naturais ou sexuais, mas sim econômicas, especificamente na 

manutenção da propriedade privada em uma mesma linhagem.  

Posteriormente, às vésperas do início do período da civilização já havia a divisão entre 

propriedades individuais e públicas. A noção de propriedade individual já não era mais, 

portanto, estranha e, com o fim de tais instituições, as suas terras até então de regime 

comunitário tornaram-se objeto da apropriação privada. 
40

 Resumindo seu entendimento, 

Morgan diz: 

 

Estas diferentes formas de propriedade da terra demonstram que a mais 

antiga é a propriedade tribal coletiva e que, com o aparecimento da 

agricultura, uma parte destas terras foi distribuída às gens que a possuíam em 

comum; com o tempo, a esta distribuição pelas gens seguiu-se uma partilha 

das terras entre os indivíduos que acabaram por adquirir um direito de 

propriedade sobre a parte de terreno que lhes coube. Mas a gens, a tribo e a 

nação possuíam ainda vastos territórios indivisos e não ocupados. Estas 

devem ter sido as principais etapas da história da propriedade imobiliária. Os 

bens pessoais eram geralmente propriedade individual dos seus proprietários. 
41

 

 

Neste momento, a propriedade começa a tomar grande parte do espírito humano, 

sobretudo com o advento da aristocracia e a consequente diferenciação de grupos baseado no 

crescimento ou não de sua riqueza. A escravidão contribuiu para que uma parcela da 

sociedade permanecesse sem direitos e outra acumulasse cada vez mais propriedades. Tal 

fato, somado à criação de cargos oficiais, marcou o novo modelo de civilização e se opõe aos 
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princípios democráticos criados e observados pela sociedade gentílica, perturbando, assim, o 

equilíbrio social e fazendo com que os privilégios desiguais e atribuições de cargos e títulos se 

tornassem motivo de discórdia e lutas. 
42

 Desta forma:  

 

O crescimento da propriedade tem sido tão vertiginoso a partir do advento da 

civilização, as suas formas tão diversas, a sua utilização tão vasta e variada, a 

sua gestão tão hábil no interesse dos poderosos, que ela se tornou, aos olhos 

do povo, uma potência incontrolável. O espírito humano sente-se aturdido 

perante a sua própria criação. 
43

  

 

Comentando este trecho da obra de Morgan, Emmanuel Terray nos ensina que “o 

efeito comum deste conjunto de transformações é a proliferação dos conflitos – entre cidades 

rivais, entre camponeses e comerciantes citadinos, entre patrícios, plebeus e escravos” 
44

. 

Estas questões, e outras, serão devidamente abordadas no decorrer do presente estudo. De 

toda forma, temos que, para o antropólogo Lewis H. Morgan a propriedade tem lugar de 

destaque na transformação do homem primitivo em seu caminho, através de conhecimentos 

empíricos acumulados historicamente, para o estado da civilização, fruto da então conhecida 

propriedade.  
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2 A PROPRIEDADE NA ANTIGUIDADE CLÁSSICA 

 

2.1 A possível influência da religiosidade na formação do conceito de propriedade  

  

Antes de analisarmos a visão dos romanos concernente à propriedade, cabe expor as 

lições de Fustel de Coulanges, conforme apresentadas em sua obra A Cidade Antiga, onde o 

pensador exalta o papel da religiosidade, tão presente na formação dos povos antigos, como 

fundamento para o estabelecimento do conceito de propriedade.  

“Observai as instituições dos antigos sem atentar para suas crenças religiosas e julgá-

las-eis obscuras, extravagantes, inexplicáveis”.
 45

 É o que nos adverte Fustel de Coulanges, 

demonstrando a relevância do estudo das instituições de forma atrelada às crenças religiosas 

dos povos antigos. De fato, podemos verificar ao longo da história, e não só na antiguidade, 

que a religiosidade sempre influiu de maneira determinante sobre o rumo tomado pelos 

humanos. Mesmo antes do advento das religiões tal como as conhecemos, a crença em 

divindades sempre esteve norteando condutas humanas. Desta forma, consideramos relevante 

uma breve consideração a respeito do vínculo existente entre a religiosidade e a propriedade. 

 Antes de analisar o tema em comento, Coulanges nos adverte que a propriedade dos 

antigos é uma instituição da qual não podemos formar ideia a partir do direito de propriedade 

moderno. 
46

 De fato, nas sociedades antigas, diferentemente do que ocorre hoje, não era clara 

a noção de propriedade a ponto de um indivíduo poder afirmar com convicção de que aquela 

terra ou aquele artefato é, de direito, seu, somente seu, com exclusão de todos os outros 

homens que o cercam.  

Coulanges nos ensina que “a ideia da propriedade privada fazia parte da religião. Cada 

família tinha o seu lar e os seus antepassados. Esses deuses podiam ser adorados apenas pela 

família, só a família protegiam; eram sua propriedade exclusiva”.
 47

 Estabelece, assim, uma 

conexão entre o poder sobrenatural visto pelos antigos em seus antepassados e o solo que os 

têm, tornando-se, portanto, sagrado aos olhos da família. Neste sentido: 
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O deus da família deseja ter morada fixa; materialmente, a pedra sobre a 

qual ele brilha torna-se de difícil transporte; religiosamente, isso parece-lhe 

ainda mais difícil, só sendo permitido ao homem quando dura necessidade o 

aperta, o inimigo o expulsa, ou a terra não pode alimentá-lo. Ao assentar-se 

o lar, fazem-no com o pensamento e a esperança de que permanecerá sempre 

no mesmo lugar. O deus ali se instala não para um dia, nem mesmo pelo 

espaço de uma vida humana, mas por todo o tempo que dure esta família e 

dela restar alguém que alimente a chama do sacrifício. Assim o lar toma 

posse do solo; apossa-se desta parte de terra que fica sendo, assim, sua 

propriedade. 
48

 

 

 Neste contexto, é evidente a consequente fixação da família e o vínculo religioso que 

esta firma com o solo, de tal forma que nele permanece, surgindo naturalmente a ideia de 

domicílio.
49

 Frente a tal constatação, já podemos aí identificar um vínculo de pertencimento 

traçado entre humanos e coisas, entretanto é de suma importância pontuar que tal vínculo, no 

contexto relatado, consiste em uma conexão de natureza sobrenatural firmada entre o solo, por 

conta do altar que nele está, e toda família. Neste sentido: 

 

A família está vinculada ao altar e este, por sua vez, encontra-se fortemente 

ligado ao solo; estreita relação se estabeleceu, portanto, entre o solo e a 

família. Aí deve ser sua residência permanente, que jamais abandonará, a 

não ser quando alguma força superior a isso a constranja. Como o lar, a 

família ocupará sempre esse lugar. O lugar pertence-lhe: é sua propriedade, 

propriedade não de um único homem, mas de uma família, cujos diferentes 

membros devem vir, um após o outro, nascer e morrer ali. 
50

 

 

No mesmo sentido, o autor de A Cidade Antiga nos apresenta outro objeto de culto, o 

túmulo, sendo este o local onde repousam os membros daquela família. Exaltada esta ideia da 

religião doméstica, por conta do túmulo, torna-se o solo objeto de propriedade perpétua 

daquela família. Assim sendo, o solo onde repousam os mortos converte-se em propriedade 

inalienável e imprescritível da família e seus herdeiros. Desta forma, “as almas dos mortos 

estendiam sua ação tutelar, e, com ela o direito de propriedade, até os limites do domínio. (...) 

A sepultura estabelecia vínculo indissolúvel da família com a terra, isto é, a propriedade.” 
51

  

Enfatiza o referido autor que nas sociedades antigas era por conta da religião que se 

estabelecia o direito de propriedade, afinal, a necessidade de isolamento do túmulo e do altar 
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tornava necessária a relação de pertencimento daquele solo, sendo garantia para tanto não as 

leis, mas a religião, vez que cada domínio se encontrava sob a proteção dos deuses 

domésticos.  

Baseado na ideia de que “de todas essas crenças, de todos esses costumes, de todas 

essas leis, resulta claramente que foi a religião doméstica que ensinou o homem a apropriar-se 

da terra e a assegurar-lhe seu direito sobre a mesma.” 
52

, Fustel de Coulanges conclui que o 

direito de propriedade surge mais completo e mais absoluto do que é hoje, já que atrelado à 

religião doméstica, não podendo a família sequer a ele renunciar.  

 Não obstante os apontamentos feitos por Coulanges, devemos entender que tal noção 

de propriedade pouco se assemelha à propriedade tal como conhecemos hoje, afinal, “não é o 

indivíduo, que agora está vivo, que estabeleceu direitos sobre a terra; foi o deus doméstico. 

Esse indivíduo só a detém apenas em depósito: a terra pertence aos que já morreram na 

família e aos que nela estão por nascer.” 
53

 Resta claro, portanto, que a noção de propriedade 

existia de modo absolutamente distinto da maneira como a enxergamos hoje, individualista. A 

terra não era propriedade de um sujeito determinado, tendo sobre ela direito absoluto de usar 

conforme lhe aprouver, sequer tal indivíduo possui um vínculo desta natureza com o solo, o 

vínculo é outro e possui, na visão de Coulanges, aspecto religioso e de respeito por seu papel 

sobrenatural que exerce, sendo, ainda, relacionado à família e não de um único indivíduo. 

Sobre este específico aspecto, nos brinda com a seguinte referência: 

 

A Lei das Doze Tábuas não poupa, naturalmente, o devedor, porém não 

permite que a sua propriedade seja confiscada em proveito do credor. O 

corpo do homem responde pela dívida, mas não a terra, porque esta é 

inseparável da família. Será bem mais fácil escravizar o homem do que tirar-

lhe um direito de propriedade, que pertence mais à família do que a ele 

próprio. 
54

 

  

 Tal passagem relata, já na antiguidade, certa inviolabilidade da propriedade, por conta 

de seu vínculo estabelecido com a família. Atualmente, podemos identificar que a propriedade 

também se reveste de um caráter inviolável, oriundo, não mais da religião, mas de um direito 

que a protege.   
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 Conforme demonstramos, para Coulanges é claro o vínculo entre religião e 

propriedade. A partir desta visão, o direito não nasceu de uma noção qualquer de justiça, mas 

da religião, concluindo que “o direito não era nada mais do que uma das faces da religião”. 
55

 

Assim, não obstante a valia dos apontamentos realizados por Coulanges, seu reducionismo 

prejudica na medida em que sempre circunscreve a propriedade à dimensão religiosa. 

 

2.2  A propriedade no Direito Romano 
56

 

 

2.2.1  Breves anotações históricas 

 

Ao se tratar do Direito Romano, pretende-se designar o conjunto de normas jurídicas 

que regeram o povo romano desde a fundação de Roma, segundo a tradição literária no ano de 

754 a.C., até a morte do imperador Justiniano em 565. 
57

 Vale lembrar que o Império Romano 

passou por diversas fases durante todo seu período de existência, próximo a dez séculos, de 
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pensamento jurídico em Roma, contudo, trazem muito da filosofia Antiga grega, pois é forçoso reconhecer que 
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Idade Antiga. 1ª ed. Rio Claro: Obra Prima, 2005, p. 115). De todo modo, as fontes que tratam da propriedade 
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modo que seu ordenamento jurídico foi sendo produzido e modificado durante este longo 

período, conforme a organização social, política e econômica do Império se alterava. 

Neste sentido, cumpre destacar que a divisão do Império Romano em períodos 

obedece a fatos históricos definidos – por mais que sua delimitação seja sempre arbitrária
58

 –, 

enquanto a história do Direito Romano em si não obedece a uma rigorosa cronologia de fatos, 

mas apenas a fatores didáticos. 
59

  

De todo modo, estudaremos, neste capítulo, o tratamento dado à propriedade no 

cenário jurídico romano, buscando informações desde a fundação de Roma, até a morte de 

Justiniano, em 565 d.C., sem a pretensão, por evidente, de esgotar a rica gama de informações 

que os estudiosos nos disponibilizam sobre este longo período de mais de um milênio, mas 

com o intuito de apontar, dentro do escopo do presente trabalho, aquilo que nos afeta 

diretamente, posto que o tratamento dado à propriedade em Roma destaca-se fortemente na 

história do pensamento jurídico, sendo, inclusive, revisitado inúmeras vezes na história, 

conforme veremos oportunamente. Assim, o estudo do Direito Romano nos é particularmente 

importante, uma vez que os romanos foram os primeiros na história da humanidade a praticar 

uma noção de propriedade similar a que conhecemos hoje.  

Posto isso, cumpre destacar em breves linhas a tradicional divisão da estrutura 

político-social de Roma, designada como história externa, para que nos seja possível 

compreender o contexto histórico ao qual respondiam os institutos jurídicos desenvolvidos. 

Tal divisão dá-se em quatro épocas: época real, até 510 a.C.; época republicana
60

, até 27 a.C.; 

época do Principado, até 285; e a época do Dominato, fundada por Diocleciano, que vai até 

565, cujo marco final é a morte de Justiniano. 
61

 

 Quanto à história interna, são três as épocas: o período do direito antigo ou pré-

clássico, que vai até a lei Ebúcia (149-126); o segundo consiste no período do direito clássico, 
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que termina com o reinado de Diocleciano em 305 e, por fim, o terceiro período consiste no 

direito pós-clássico ou romano-helênico, que finda com a morte de Justiniano em 565. 
62

  

Quanto às classificações expostas acima, cumpre ressaltar que são inúmeras as divisões 

sugeridas pela doutrina, de modo que, não sendo o foco do presente trabalho, não nos 

proporemos a divagar acerca da melhor subdivisão, contentando-se com a adotada acima, que 

nos é certamente suficiente para o estudo pretendido.  

 Em linhas gerais, a história externa tem por objeto o direito público, enquanto a 

interna diz respeito do direito privado. Desta forma, levando-se em conta a abordagem do 

presente estudo, levantaremos breves apontamentos históricos acerca dos três períodos da 

história interna mencionados acima. 

 No período do direito antigo ou pré-clássico, o direito é simples, casuístico, rigoroso e 

formal, realizado com igualdade puramente mecânica, medindo todos os casos da mesma 

forma, não se flexionando para atender à equidade. 
63

 

 Como se sabe, o primeiro marco do Direito Romano consiste na Lei das XII Tábuas 

(450 a.C.), cujo conteúdo consistia quase exclusivamente em normas de direito privado. Na 

sexta tábua encontramos referências quanto à aquisição da propriedade por usucapião, sendo o 

prazo estabelecido de dois anos na posse de terras e de um ano para as demais coisas. Ainda 

na sexta tábua, temos que uma coisa roubada, se utilizada de uma forma produtiva, tal como a 

construção de uma edificação ou sustentação de uma vinha, deveria ter preservada esta 

utilização, restando ao proprietário original apenas a indenização, perdendo o bem. 
64

 

 O uso da propriedade era regulado pela sétima tábua, onde existem limitações ao 

direito de propriedade, tais como as referentes ao direito de vizinhança. Como exemplo, 

encontramos aí a origem do afastamento de dois pés entre prédios vizinhos que deve ser 

respeitado no momento das edificações. Curiosas são as disposições encontradas na oitava 

tábua a respeito da limitação da usura. Sabemos que neste período a sociedade romana era 

predominantemente rural, sendo o comércio incipiente. De toda forma, a oitava tábua previa 

que ninguém excedesse na cobrança de juros, prevenindo, assim, a concentração de renda. Tal 

disposição torna-se importante, na medida em que é feita séculos antes de qualquer possível 

influência da doutrina cristã, de modo a refletir um valor intrínseco à justiça social romana. 
65
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 Em suma, temos que já na Lei das XII Tábuas há uma preocupação em regrar e 

delimitar o uso da propriedade com vista a tornar o instituto compatível com a vida em 

comunidade.  

 Já no período do direito clássico, o formalismo diminui, dando lugar ao materialismo 

jurídico, sistematizando o direito. Os juristas, assim, renunciam às formas absolutas, abrindo 

espaço para o uso da razão, conforme a utilidade e a equidade que, em caso de conflito, deve 

prevalecer. 
66

 Neste período aparecem os primeiros ensaios para elaboração científica do 

direito.  

 Por fim, no período do direito pós-clássico ou romano-helênico, é verificada uma 

decadência, vez que não há mais juriscultos, mas apenas práticos, consistindo as obras 

jurídicas em simples compilações. Os estudos jurídicos renascem apenas a partir do século V, 

sendo que em Roma e Constantinopla foram criadas duas escolas de direito no ano de 425. 
67

 

Verifica-se, a partir desta época, um processo de desromanização do direito, posto que não 

reflete mais as ideias ou os costumes de Roma e da Itália, sendo desenvolvido por influências 

outras. Neste contexto, apenas por oposição ao direito dos bárbaros que o direito permanece 

sendo designado como romano. Conforme nos ensina José Carlos de Matos Peixoto
68

, três 

fatores contribuíram para essa desromanização: primeiramente, Roma não é mais a sede do 

governo, transferida para Milão em 293 e depois para Bizâncio em 330; em segundo lugar, 

com o governo nas mãos dos gregos, orientais ou bárbaros, o Direito Romano deixou-se 

invadir por elementos destas culturas; por fim, como terceiro fator, temos a influência 

desempenhada pelo cristianismo, que foi responsável por introduzir noções de humanidade e 

caridade no direito.  

 Com a morte de Justiniano, em 565, deixou-se de produzir o chamado Direito 

Romano, não obstante este tenha sido utilizado na Idade Média, sobretudo por conta dos 

bárbaros, que o incorporaram por meio das leis romano-bárbaras, mesmo após a queda de 

Roma em 476. 
69

 Neste momento, o Império Romano Oriental ou Bizantino elevava 

Justiniano para ao trono em 527, momento em que as Constituições Imperiais se tinham 

sobreposto, de modo que do Ocidente ao Oriente pairava um “confuso amontoado 
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legislativo”, para usar a expressão cunhada por Cláudio De Cicco. 
70

 Frente a tal situação, 

Justiniano e o jurisculto Treboniano realizaram um trabalho de compilação e codificação das 

leis imperiais, cujo resultado foi o Código de Justiniano ou Corpus Juris Civilis.  

Revisitado por diversas vezes durante o decorrer da história e sendo reestudado por 

Mommsen, Savigny e Contardo Ferrini, o Corpus serviu de base para os Códigos Civil e 

Penal da maioria dos países do Ocidente, de modo que, juntamente com o Direito canônico, 

formou as bases para o direito medieval e moderno, conforme veremos à frente. 
71

 Com a 

queda do Império Romano do Ocidente em 476, sua ordem jurídica cai em desuso ante ao 

declínio das instituições da Antiguidade. Neste momento, operou-se uma substancial 

diminuição das transações comerciais, de tal sorte que as instituições formuladas pelos 

mercadores romanos caem em desuso e assim permanecem por um longo período, até que 

sobreviria a volta das relações comerciais, conforme veremos no capítulo seguinte (item 3 e 

subitens).  

 

2.2.2 Apontamentos concernentes à propriedade no Direito Romano 

 

Antes de uma análise acerca do conceito de propriedade para os romanos, cabe 

estabelecer algumas distinções entre este instituto e aqueles que a ele se assemelham. Diante 

de tal tarefa, cumpre-nos apontar em breves linhas a relação existente entre posse, detenção e 

propriedade no âmbito do Direito Romano.  

Como nos ensina Del Giglio
72

, os romanos distinguiam a posse do direito de 

propriedade, conforme se verifica por meio de um texto extraído do Digesto: “nihil commune 

habet proprietas cum possessione” e “separata esse debet possessio a proprietate”, 

traduzidos como “a propriedade nada tem em comum com a posse” e “a posse deve ser 

apartada da propriedade”. A posse, em suma, se caracteriza pela simples possibilidade de 

exercício da senhoria, ou seja, define-se como conteúdo econômico da propriedade e merece, 

portanto, proteção jurídica. A posse, no Direito Romano, passou por diversas acepções. No 

começo do Império, a posse deixa de ser uma senhoria de fato e torna-se um direito, visto que 

só a possui quem tem direito a tanto. Dentre as diversas modificações sofridas no conceito de 

posse, podemos dizer que, conforme o direito clássico, ela se funda na intenção de ter a coisa 
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como se fosse própria, o conhecido animus possidendi e, no direito justiniâneo, no desejo de 

ser proprietário, o animus domini. 
73

 Já a detenção consiste no elemento material da posse, 

sendo expressa pela simples relação com a coisa, não tendo, portanto, proteção jurídica.  

 O direito de propriedade, por sua vez, engloba um conjunto de poderes sobre a coisa: 

jus utendi, jus fruendi e o jus disponendi ou abutendi. Cumpre destacar que tal sistematização 

é fruto de estudos posteriores realizados pelos glosadores da Idade Média.   

 Quanto ao jus utendi (usus), é o direito que possibilita ao seu detentor a utilização 

imediata e direta do bem, deste direito decorre o jus vindicandi, que consiste no direito do 

proprietário de reclamar o objeto de quem o detenha indevidamente. Já o jus fruendi é a 

faculdade que tem o proprietário de gozar de todas as vantagens oferecidas pela coisa, ou seja, 

é o direito de obter e recolher os frutos produzidos pelo bem. Por fim, o jus disponendi (jus 

abutendi) é o direito de dispor, de alienar, de abusar da sua propriedade. Não podemos aqui 

cometer o erro de interpretar literalmente o jus abutendi como direito de abusar do direito, vez 

que aí estaríamos incorrendo num evidente contrassenso. O abuso, aqui, é entendido como o 

direito de consumir o bem, ou seja, fazer dele o que bem entender (demolir, vender, doar, etc.) 

e não o de cometer abusos que ofendam o direito de outrem. 
74

 

Pierre-Joseph Proudhon questiona esta definição romana, afirmando que, quanto à 

propriedade, o uso e o abuso se confundem. Vejamos: 

 

Tentou-se justificar a palavra abusar, afirmando que exprime não o abuso 

insensato e imoral, mas apenas a posse absoluta. Distinção vã, imaginada 

para a santificação da propriedade e sem eficácia contra os delírios do gozo, 

que não prevê nem reprime. O proprietário pode deixar os frutos 

apodrecerem no pé, salgar seu campo, ordenhar suas vacas na areia, 

transformar uma vinha em deserto e uma horta num parque: tudo isso é ou 

não abuso? Em matéria de propriedade, o uso e o abuso confundem-se 

necessariamente. 
75

 

 

Michel Villey, manifestando-se sobre esta questão, pontua a tradução erroneamente 

atribuída ao jus abutendi e ressalta que a visão absolutista da propriedade romana encontra 

sua origem não em Roma, mas na filosofia moderna liberal (conforme abordaremos 

oportunamente):  
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...o terceiro o abusus, direito de consumir ou de alienar. Brevemente será 

traduzido, sem-razão, por direito de abusar da coisa. O proprietário é senhor 

de administrar o seu bem como entender, de o destruir, ou de o utilizar para 

fins antissociais. Ou então, pelo contrário, recuperá-lo-á, frase esta das 

Institutas de Justiniano, que a propriedade é um poder integral sobre a coisa: 

plena in re potestas. Extraem-se as mesmas consequências. E os nossos 

retóricos burgueses do século XVIII proclamam que, por direito natural, a 

propriedade é um direito inviolável e sagrado, exclusivo, absoluto, sem 

limitação alguma... 

Pode ser útil notar que estas fórmulas absolutistas não são romanas; 

encontram a sua origem, em lugar de em Roma, na filosofia moderna liberal 

individualista (e o que se chama correntemente ‘tipo romano de propriedade’ 

não deveria ser assim designado). Em Roma, de facto, os poderes do 

proprietário sofriam diversas limitações, provenientes não apenas dos 

hábitos familiares, mas também do controlo do censor e mais tarde das leis 

imperiais. Mas sobretudo, os juristas romanos parecem ter-se abstido de dar 

alguma definição dos poderes do proprietário: o fim do direito em Roma, era 

apenas repartir as coisas e não de medir poderes.
 76

 

 

 Lembramos que ao proprietário é facultado abrir mão destes poderes isoladamente, 

como no caso clássico da locação, onde o proprietário transfere o jus utendi, ou seja, a posse, 

ao locatário, permanecendo ele com os demais poderes, o jus fruendi – na medida em que lhe 

concede o direito de perceber os alugueis – e o jus disponendi – conforme ainda pode alienar 

o bem (ainda que o locatário detenha o direito de preferência). 
77

 Caso todos esses poderes 

sejam exercidos pelo proprietário ao mesmo tempo, ele detém então o domínio.  

 Quanto ao conceito de propriedade, Luiz Antonio Rolim
78

 nos lembra de que não há 

uma definição exata do que seja propriedade no Direito romano. Proprietas, mancipium e 

dominium – tudo se origina na palavra latina proprium, isto é, o que pertence a alguém, 

próprio da pessoa.  

 Não obstante, a doutrina nos traz diversas definições úteis para o estudo do tema. 

Segundo nos ensina Thomas Marky
79

, a propriedade é um poder jurídico absoluto e exclusivo 

sobre uma coisa corpórea, sendo considerada uma relação direta e imediata entre a pessoa, 

titular do direito, e a coisa. No sentido positivo, a propriedade confere ao titular o direito de 

usar, gozar e dispor da coisa. Já no sentido negativo, exclui toda e qualquer ingerência alheia, 

protegendo-o contra terceiros. Assim, do ponto de vista jurídico, sua característica dominante 

é a exclusividade. 
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Na esteira deste pensamento, destacamos a abordagem feita por Ebert Chamoun
80

 ao 

dizer que juridicamente a propriedade confere ao seu titular o poder de excluir da senhoria 

sobre uma coisa toda e qualquer intervenção alheia, de modo que seu conteúdo econômico 

consiste no poder de extrair da coisa todas as vantagens que ela pode proporcionar. Merece 

destaque, na visão do referido autor, que a característica fundamental do direito de 

propriedade consiste na exclusão de toda ingerência alheia, ou seja, cria deveres jurídicos aos 

demais. 
81

 Neste sentido, Chamoun define a propriedade como “o direito de excluir da 

senhoria quem quer que seja, vale dizer, de fazer vale-la erga omnes.” 
82

   

 Não obstante tal característica, o direito de propriedade podia ser limitado em alguns 

casos conforme o interesse público ou particular. Em breves palavras, as limitações conforme 

o interesse público referiam-se ao uso público das margens de um terreno situado ao longo de 

um rio público, a passagem de pedestres até a construção da rua ou estrada, a proibição de 

demolir sem autorização administrativa e demais temas correlatos. As limitações conforme o 

interesse particular, por sua vez, consistiam, em sua maioria, às referentes ao direito de 

vizinhança, como a obrigação do proprietário de deixar, na extremidade de seu imóvel, uma 

faixa de dois pés e meio que, somada ao do vizinho, constituía um caminho de cinco pés entre 

os imóveis, disposição encontrada já na Lei das XII Tábuas. Em geral, nas relações de 

vizinhança aplicava-se o princípio pelo qual tudo se poder fazer no imóvel, desde que não se 

intervenha no imóvel alheio (in suo hactenus facere licit, quatenus nihil in alienum immitat), 

embora os romanistas não julgassem suficiente este princípio, posto que constituía uma séria 

restrição à propriedade. 
83

 

De um modo geral, o individualismo que predominava no início do instituto perde 

força com o tempo, dando espaço a uma noção de propriedade mais atrelada aos interesses 

sociais. É o que nos ensina José Cretella Júnior: 
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O traço individualista dos primeiros tempos vai sofrendo contínuas 

atenuações, cedendo lugar à penetração do elemento social. Do individual 

para o social – eis o sentido inequívoco do direito de propriedade, no 

império romano. (...) 

O direito de propriedade romano dos primeiros tempos, absoluto, em 

princípio, permitindo tudo ao proprietário, relativamente aos seus bens, vai 

com o decorrer dos tempos sofrendo limitações legais, inspiradas em 

motivos de ordem pública, privada, ética, higiênica ou prática. 
84

 

 

 Dentre os motivos que levaram a tal transformação do instituto podemos claramente 

apontar a forte influência exercida pelo advento do Cristianismo, embora, conforme apontado 

acima, algumas preocupações com o uso irrestrito do direito de propriedade já estejam 

presentes na Lei das XII Tábuas, muito antes do Cristianismo ter influenciado a cultura 

romana. Ademais, é importante ressaltar, na esteira do que nos diz Michel Villey
85

, que os 

traços absolutista e individualista da propriedade romana são frutos da doutrina moderna 

liberal, que distorceu o conceito do instituto e o utilizou desta maneira em suas codificações, 

conforme veremos no capítulo 5.   

 

2.2.3  Espécies de propriedade no Direito Romano 

 

 O Direito Romano possui uma rica gama de classificações, sobretudo concernentes ao 

direito das coisas. Desta forma, antes de analisarmos as espécies de propriedades encontradas 

no Direito Romano, cabe pontuar algumas dessas classificações, estabelecendo definições 

necessárias para a correta compreensão do tema. 

 Inicialmente, destacamos que para os romanos as classificações das coisas sempre 

tiveram um sentido prático, visto que não havia a intenção de desenvolver uma teoria dos 

direitos reais, mas tão somente soluções para os problemas concretos verificados. Dentre tais 

classificações, necessárias para a compreensão do tema em desenvolvimento, ressaltamos 

aquela feita por Gaio, segundo a qual as coisas se dividiam em dois grupos: res divini iuris 

(coisas do direito divino) e res humani iuris (coisas de direito humano). As coisas do direito 

divino não podiam pertencer a ninguém e eram consideradas sagradas, tais como templos, 

terrenos, edifícios, altares e monumentos dedicados às divindades. Neste conceito ainda 
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estavam inclusos as res religiosae, como tumbas e sepulcros. Por sua vez, as coisas do direito 

humano consistiam naquelas passíveis de serem apropriadas (res private). 
86

 

 Dentre os bens que não eram passíveis de apropriação, os também chamados res 

nullius humani iuris, encontramos as res communes, as res publicae e as res universitatum. 

As res communes consistem naqueles bens que, por natureza, deviam estar ao alcance de 

todos, não se sujeitando à apropriação privada, tais como o mar e o ar. A res publicae eram 

consideradas bens de todos os cidadãos, tais como os rios públicos, os escravos públicos e as 

terras públicas. Por fim, as res universitatum pertencem às cidades, embora destinadas ao uso 

público, aí estão inseridos os teatros, ruas e praças públicas. 
87

 

 Também essencial para a compreensão do tema em comento é estabelecer a diferença 

existente entre as res mancipi e as res nec mancipi. As res mancipi consistem em todas as 

coisas de maior valor na organização agrícola de Roma, sendo, portanto, indispensáveis
88

, tais 

como os terrenos itálicos, os animais de tiro e carga (como cavalo e burro) e os escravos. 

Neste conceito estavam também coisas incorpóreas, sendo essas as quatro servidões prediais 

rústicas mais antigas: via, iter, actus e aquaeductus. Todas as demais coisas eram res nec 

mancipi, tais como os bens móveis, os imóveis provinciais, camelos e o próprio dinheiro. 

Diferenciam-se também pelo modo de transmissão. As res mancipi requeriam a prática da 

mancipatio, ato solene. Já as res nec mancipi podiam ser transferidas pela simples tradição, a 

traditio.
 89

 Conforme nos ensinam Alexandre Correia e Gaetano Sciascia
90

, tal classificação 

iria substituir-se pela classificação res mobiles e res inmobiles, conhecida pelos romanos 

apenas em determinadas relações.  

 Conforme leciona Chamoun
91

, após a economia romana perder sua base na família e 

centrar-se no indivíduo e desde que começou a enfraquecer a diferença entre solo itálico e 

solo provincial, foi desaparecendo a razão de ser da distinção entre res mancipi e res nec 

mancipi, suprimida em definitivo pelo imperador bizantino Justiniano (482-565 d.C.). 

 Outra classificação necessária para a compreensão do tema consiste na dos modos 

derivados de aquisição da propriedade. Neste sentido, a mancipatio era o modo solene, de ius 

civile, para aquisição da propriedade. Por meio deste ato transferiam-se coisas mancipi, como 
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terras em solo itálico, escravos e rebanhos. O in iure cessio, também chamado cessão em 

juízo, era um modo de transmissão a título privado, produzindo o mesmo efeito que a 

macipatio. Aplicava-se tanto às coisas mancipi, como às nec mancipi. O ato realizava-se 

perante o magistrado, presentes o alienante e o adquirente. Como consistia num processo 

fictício de reivindicação da propriedade de coisa alheia, o adquirente reivindicava a coisa 

como sua, pronunciando a fórmula da reinvindicação: Digo que essa coisa é minha pelo 

direito dos Quirites. Mantendo-se o alienante em silêncio, o magistrado atribuía a propriedade 

ao adquirente. 
92

 Por fim, a traditio consistia no modo não formal do ius gentium, por meio do 

qual alguém entrega a outrem a posse de uma coisa corpórea nec mancipi com a intenção de 

transferir-lhe a propriedade com base numa justa causa, como, por exemplo, um contrato de 

compra e venda. Com Justiniano, desaparecem a mancipatio e a in iure cesseio, tornando-se a 

traditio o único modo de transferência da propriedade.  

 Entrando, finalmente, nas espécies de propriedade encontradas no Direito Romano, 

temos que, no início, o pátrio poder do pater familias abrangia as pessoas livres e os escravos 

pertencentes à família, bem como os bens patrimoniais desta, de sorte que o poder jurídico 

sobre as coisas, em sua origem, estava incluído na patria potestas. Assim, a propriedade das 

coisas não possuía um nome distinto. 
93

 Apesar de não haver um nome que designe o poder 

sobre as coisas, ele é entendido como distinto daquele que se exerce sobre pessoas. Neste 

sentido, temos: 

 

O que nós atualmente chamamos de propriedade, o domínio sobre a coisa, 

não deveria ter no direito antiquíssimo um caráter autônomo e de conteúdo 

patrimonial, mas deveria fazer parte daquele amplíssimo poder, que tinha o 

pater famílias romano, revelado pelas expressões potestas, manus, 

mancipium, compreendendo o poder familiar sobre servos, coisas e inclusive 

podendo chegar, em função de algumas reflexões, à coisa dos outros. 
94

 

 

Ressalta-se que a propriedade em Roma na época antiga (ou pré-clássica) não era 

avaliada sob o ponto de vista patrimonial, mas conforme seu valor coletivo que tinha para a 

família. 
95

 Gradualmente, com a morte do o pater famílias, as famílias constituíam grupos 
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menores. Some-se isso ao fortalecimento do Estado romano e temos uma nova situação que, 

portanto, exigiria uma nova concepção de propriedade
96

: 

 

É na evolução do papel da família na sociedade romana, com a ampliação 

das capacidades de todos os seus membros antes concentradas na pessoa do 

pater familias, no fortalecimento da soberania do Estado e nas 

transformações de relações econômicas praticadas na sociedade romana que 

podemos encontrar as causas para a evolução da concepção da propriedade 

em Roma. 
97

 

 

 Um conceito abstrato de propriedade, distinto do pátrio poder, bem como a 

denominação de dominium e proprietas, aparece apenas na segunda metade da República. 

Trata-se da propriedade quiritária (dominium ex iure quiritum), regulada pelas normas rígidas 

e formais do jus civile, também conhecido como direito quiritário, o direito dos Quirites, 

palavra que vem de Quirino, nome de Rômulo depois de sua morte (Quirites são os sabinos, 

elemento étnico que se fundiu com a população de Roma dos primeiros tempos). 
98

 Tal 

propriedade recaía apenas sobre bens situados em solo romano, não podendo haver 

propriedade quiritária sobre bens localizados nas províncias. Para ser proprietário ex iure 

quiritium eram necessários três requisitos: i) ser cidadão romano, ou um latino ou peregrino 

que tivesse o ius commercii (O jus civile aplicava-se, via de regra, exclusivamente em relação 

aos cidadãos romanos; aos não cidadãos concedia-se o commercium [ius commercii], que lhes 

fornecia capacidade para pratica determinados negócios do jus civile); ii) que o imóvel fosse 

romano ou itálico; e iii) que a propriedade tivesse sido transferida por um dos modos solenes, 

a mancipatio ou in iure cessio. 
99

 

Com a colonização das praias do Mediterrâneo nos séculos III e II a.C., houve a 

expansão do comércio e, como consequência, a necessidade de uma ordem jurídica mais 

abrangente, capaz de regular tal expansão. Era necessário, assim, um sistema amplificado que 

não assegurasse direitos apenas aos cidadãos romanos, mas fosse capaz de atender à nova 

demanda de comércio com não romanos. Em 367 a.C. é criada pelos mercadores uma nova 

magistratura, a pretoria. Já em 243 a.C. era nomeado um praetor peregrinus para 
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supervisionar os casos envolvendo não romanos.
100

 Tal feito repercutia diretamente na vida 

dos mercadores, já que revestia sua atividade com não romanos de certa segurança 

proveniente desta nova ordem jurídica que, portanto, dinamizava a atividade comercial.  

Neste contexto, cabe analisar a propriedade pretoriana (ou bonitária), que surge no 

período republicano para viabilizar uma melhor dinâmica nas relações comerciais, conforme 

podia ser adquirida também por não romanos, e para dirimir eventuais situações de injustiça, 

como no caso da pessoa que comprava uma res mancipi mediante uma simples tradição, 

traditio. Com este ato, o adquirente ficava apenas com a posse da coisa, enquanto o vendedor 

conservada a propriedade ex iure quiritium até que, pelo transcurso do tempo, o adquirente 

viesse a adquiri-la mediante usucapião, sendo uma injustiça com o comprador que 

efetivamente pagava o preço ao vendedor. Desta forma, o pretor passou a proteger o 

possuidor por meio da exceção da coisa vendida e entregue (exceptio rei venditae et traditae), 

pretendendo paralisar a pretensão do proprietário antigo. 
101

 

 Outro tipo consiste na propriedade provincial, que se refere às terras localizadas fora 

da península itálica, conhecidas como imóveis provinciais, as quais pertenciam ao Estado 

Romano por conta do direito de conquista. Tais terras eram suscetíveis apenas de posse por 

parte de particulares que a cultivavam e mediante um tributo chamado vectigal. 
102

 A 

propriedade, portanto, foi excluída de tais terrenos, sendo concedido aos particulares apenas o 

gozo, o que não lhes conferia a propriedade. Os textos indicam a expressão habere possidere 

frui e Gaio a chama de possessio vel ususfructus. 
103

 A constituição publicada em 292 por 

Diocleciano retirou a imunidade tributária do solo itálico, de modo a praticamente equiparar o 

exercício da propriedade fundiária na península e nas provinciais. 
104

  

 Por fim, temos a propriedade peregrina. Anteriormente, o peregrino não tinha o 

dominium ex iure quiritium, vez que não tinha o status civitatis. Conforme dito anteriormente, 

apenas os cidadãos romanos podiam adquirir propriedades pelo ius civile. Assim, os 

peregrinos não tinham sobre seus bens direitos de propriedade, mas tão somente de posse. 

Com intento de sanar essa situação, ao peregrino foi designada uma propriedade especial 

sancionada pelo direito peregrino, a chamada propriedade peregrina. Tal propriedade foi 
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extinta com a Constituição de Caracalla (212 d.C.) que estendeu a cidadania a todos os 

habitantes do império, fazendo com que tal propriedade perdesse sua razão de ser. 
105

  

 Com Justiniano, os diversos tipos de propriedade foram abolidos, havendo a 

unificação do instituto, uma vez que a causa das distinções havia desaparecido. O direito de 

propriedade passou então a ser considerado um pleno poder sobre a coisa (plena in re 

potestas). 

 

2.2.4 A questão agrária em Roma 

 

 A chamada crise agrária teve lugar no século II a.C. e não tinha qualquer relação com 

a dificuldade produtiva ou comercial em relação à atividade agrícola que, pelo contrário, 

estava em expansão. Após três guerras, já em 146 a.C., Roma derrota Cartago nas chamadas 

Guerras Púnicas. Tal vitória, como se sabe, veio acompanhada de profundas mudanças 

socioeconômicas.  

 As guerras e a convocação para o serviço militar agravaram o empobrecimento dos 

camponeses, base do exército. Conforme nos ensina Maria Luiza Corassin
106

, os mais ricos 

foram os mais beneficiados com essa situação, já que os pequenos e médios proprietários, 

mortos em batalha, deixaram viúvas e filhos que, arruinados pela perda do pai, eram levados a 

abandonarem suas propriedades, as quais, por sua vez, eram “anexadas” pelos vizinhos. Em 

contraste com essa situação, sabemos que as vitórias romanas em suas investidas no 

Mediterrâneo traziam riquezas para as camadas mais elevadas da sociedade. Com recursos em 

mãos, o investimento mais seguro era certamente a aquisição de novas propriedades. Como 

resultado, podemos identificar um considerável abismo social estabelecido por conta desta 

situação. Adicionalmente, temos a vinda de aproximadamente 20.000 prisioneiros que se 

transformaram em escravos e, portanto, disponibilizados aos grandes latifundiários como mão 

de obra. Desta forma o camponês, já despossado de suas terras, teve sua situação agravada 

pela falta de trabalho ocasionada pelos novos escravos provenientes das guerras.  

 Para solucionar este problema social, era necessário recorrer à distribuição de terras. 

Quanto às propriedades privadas, estas estavam cada vez mais se concentrando nas mãos dos 

ricos investidores e, ante ao tratamento dado ao direito de propriedade em Roma, não cabia ao 

Estado qualquer interferência nessas terras. A questão, portanto, centrava-se nas terras que 
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pertenciam coletivamente ao povo romano, as chamadas ager publicus. Quanto a elas, o 

Estado podia vendê-las ou concedê-las gratuitamente. Havia ainda as terras não cultivadas, 

como florestas, pastos e pântanos, as quais, por serem economicamente rentáveis, eram 

entregues aos interessados em sua exploração; e também terras conquistadas por Roma, onde 

os ex-proprietários (e agora meros possessores) não eram expulsos, mas permaneciam 

mediante o pagamento de tributos. 
107

 

 Em 133 a.C., um grupo de senadores reabriu a discussão sobre o ager publicus. O 

tribuno da plebe
108

 Tibério Graco, proveniente da mais alta nobreza, apresenta uma nova lei 

agrária. Uma de suas preocupações era o reforço do poderio militar. Isso se dava por conta do 

procedimento aplicado para o recrutamento, o qual era realizado mediante um censo (census) 

para verificar a fortuna dos cidadãos e o posterior escalonamento em níveis. Visto que cada 

cidadão deveria se equiparar para a batalha, aqueles que não tinham um mínimo estipulado de 

verba eram isentos do serviço militar. Os pobres, portanto, tornavam-se inúteis ao Estado 

romano se totalmente despossuídos. Assim, a lei agrária foi apresentada como forma de 

restaurar as antigas virtudes militares de Roma, preservando a grandeza do império. 
109

 

Não obstante esta motivação, Tibério também argumentava por justiça e equidade ao 

questionar sobre a distribuição das terras conquistadas a todos. 
110

 Os empossados do ager 

publicus acusaram-no de tentar subverter e abalar o Estado. Muito além da questão militar, a 

reforma agrária trazia consigo implicações sociais, políticas e ideológicas. 
111

 

 O projeto proposto por Tibério tinha as seguintes características: 

 

O projeto de Tibério Graco limitava o direito de possessio sobre as terras 

públicas. Estabelecia que cada indivíduo poderia ocupar no máximo 500 

jeiras (125 hectares) do ager publicus. Cada pai de família poderia receber 

mais 250 jeiras por cada filho; a extensão total permitida seria no máximo de 

1000 jeiras (250 hectares).  

A parte excedente a este limite seria devolvia ao Estado; as terras assim 

recuperadas seriam divididas em pequenos lotes e distribuídas aos cidadãos 

pobres. Os beneficiários deviam pagar um pequeno imposto, o vectigal, uma 

taxa anual sobre a terra. Não sabemos com certeza a extensão dos lotes; crê-

se que seriam no máximo 7,5 hectares (30 jeiras). 
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Como compensação aos expropriados, a terra pública que eles tinham o 

direito legal de reter era transformada em propriedade privada. 
112 

 

A oposição a tal projeto vinha em particular daqueles que ocupavam ilegalmente o 

ager publicus que, para perfazerem tal oposição, utilizam-se do veto concedido aos tribunos 

da plebe, feito na ocasião por Otávio. Tendo apenas mais um ano como tribuno da plebe, 

Tibério recorreu às ideias democráticas do mundo ateniense, defendendo a soberania absoluta 

da assembleia popular. Otávio, pressionado, foi deposto, tendo a lei sido aprovada pela 

assembleia de cidadãos. Com a aprovação, uma comissão foi designada para a recuperação, 

transferência e distribuição de terras. Trabalho desenvolvido com dificuldade, ante a falta de 

rigorosidade de registro do ager publicus por parte do Estado. 
113

 

 Tibério, ao tentar sua reeleição (contra o costume), foi acusado de expulsar os demais 

tribunos e desejar torna-se tribuno sem eleição. Com isso, uma multidão de senadores e 

cavaleiros, acompanhados de seus clientes e escravos, realizou um massacre, no qual Tibério 

e inúmeros partidários foram mortos. 
114

 

A comissão agrária prosseguiu com seu irmão mais novo, Caio Graco, eleito tribuno 

da plebe em 123 e 122 a.C. A enorme oposição à lei ia de encontro às dificuldades para sua 

realização, sobretudo quanto aos complicados julgamentos dos litígios. Não obstante os 

efeitos mitigados da lei agrária, em sua atuação como tribuno da plebe, Caio implementou 

uma série de mudanças em favor dos mais despossuídos, sendo inclusive acusado de esvaziar 

os cofres públicos. 
115

 Com a perda de seu poder político, Caio não consegue uma terceira 

reeleição e, após conflitos referentes à fundação de uma colônia em Cartago, é morto. A lei 

agrária nunca foi revogada, entretanto diversas mudanças foram colocadas para ofuscar seus 

efeitos, tornando-a inócua. Assim, a situação da classe mais baixa piora e, como 

consequência, foi necessário permitir o alistamento militar mesmo dos despossuídos. 
116

 

 Em síntese, as mudanças pretendidas pelos Graco intentaram restaurar a harmonia 

econômica e social em Roma, após seu equilíbrio nestes aspectos ter sido rompido em virtude 

da expansão imperialista de Roma no Mediterrâneo.    
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3 A PROPRIEDADE MEDIEVAL E FEUDAL  

 

3.1 Considerações iniciais e contexto medieval  

 

A expressão Idade Média aparece com os humanistas do século XVII, que encaravam 

sua época como época do Renascimento e chamavam o intervalo entre tal época e a época 

clássica de Idade Média, medium aovum.
117

 Como divisão histórica mais adotada, temos a 

queda do Império Romano do Ocidente em 476 como ponto de início da Idade Média e a 

queda do Império Romano Oriental, ou Bizantino, em 1453 como marco de seu fim e início 

da era moderna.  

Essa periodização tradicional entre Idade Média e Idade Moderna em 1453 

corresponde a importantes mudanças, sobretudo quanto à fragmentação da unidade da Igreja 

medieval, a ascensão do absolutismo e as grandes descobertas, entretanto a continuidade entre 

a Idade Média tardia e a época moderna (até meados dos séc. XVIII) não deve ser ignorada. 

118
  

A Revolução Industrial trouxe as bases para a produção em massa, estabelecendo uma 

sociedade técnica e industrial em contraposição àquela medieval, a qual podemos denominar 

pré-industrial, de sorte a perfazer o processo de mudança do modo produtivo, conforme 

veremos no item 3.5 abaixo. Por fim, o Iluminismo trouxe um novo modo de pensar, que 

rompe com os paradigmas e estruturas sociais anteriores.  

A propriedade, foco do presente estudo, altera-se também nesta periodicidade, 

assumindo tratamento diverso, sobretudo após o século XVIII, cujo divisor de águas podemos 

estabelecer em 3 de novembro de 1789, quando a Assembleia Nacional Francesa decretou que 

extinguia por completo o regime feudal e os privilégios dele decorrentes. 
119

 

Dentro desta ótica, estabeleceremos, para o presente trabalho, uma divisão histórica 

distinta da tradicional. Realizaremos, neste capítulo, os apontamentos históricos sobre a 

propriedade e o tratamento que lhe foi dado conforme o ambiente político, econômico e social 

no período referente ao início da Idade Média, século V, até o fim do sistema feudal, cujo 
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marco formal consiste no referido 3 de novembro de 1789. 
120

 No capítulo seguinte (item 4), 

trabalharemos os fundamentos filosóficos que geraram a ruptura ocorrida no século XVIII 

para, em seguida (item 5), apontar este momento como caracterizador da consolidação da 

propriedade como centro do ordenamento jurídico moderno.  

Entendemos que a história da Idade Média possui especial relevo no estudo aqui 

proposto, posto ser essencial a compreensão dos conflitos entre classes sociais que se alocam 

nesta época para o entendimento da posterior consolidação da propriedade como centro do 

ordenamento jurídico moderno.  

 A Revolução Francesa instaura os paradigmas sociais e jurídicos que até hoje 

persistem. Posto desta forma, corremos o risco de analisá-la como um evento isolado. Em 

verdade, tratou-se de um longo processo histórico cujas raízes encontram-se, pelo menos, na 

Idade Média. É por conta desta conexão que a análise feita aqui merece destaque, pois foi 

durante este período que a burguesia inicia sua ascensão na forma de classe organizada.  

 Após a queda do Império Romano do Ocidente, a força de trabalho escrava ofuscava o 

trabalho livre, de tal sorte que os artesãos e pequenos produtores passaram a vaguear pela 

cidade sem ofício. Durante tal crise, os proprietários de escravos se viram diante de uma nova 

necessidade, a de fazer com que seus escravos se interessassem pelo trabalho, de modo a dar 

utilidade aos grandes latifúndios romanos. Assim, autorizaram que possuíssem e cultivassem 

suas terras mediante arrendamento ou aluguel.  

O Mediterrâneo que consistia na ligação entre o Ocidente e o Oriente transformou-se 

em barreira, sobretudo após as invasões muçulmanas. 
121

 O comércio que era então 

dependente das navegações entra em forte declínio entre os séculos VII e VIII
122

, 

permanecendo apenas o fraco comércio.  

Na visão de Henri Pirenne
123

, subsistiram apenas as cidades romanas que, por serem 

centro de administração diocesana, os bispos reuniam em torno de si um clero numeroso, 

entretanto verifica-se um empobrecimento geral, tendo o numerário de ouro desaparecido e 
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substituído pela moeda de prata colocada pelos carolíngios. Afirma, ainda, que a tarefa de 

realizar um progresso econômico não era possível a Carlos Magno, posto que não teria 

conseguido suprimir as consequências do desaparecimento do tráfico marítimo e o 

fechamento do mar, conforme descrito acima.  

Neste cenário, por volta do século VIII, a Europa Ocidental regride ao estado de região 

exclusivamente agrícola, sendo a terra a única fonte de subsistência e a única condição de 

riqueza, ainda que decadente.  

Quando os bárbaros se estabeleceram, os homens livres sentiram-se na dificuldade de 

encontrar proteção em sua comuna de origem, agora já desorganizada. Os reis dos estados 

bárbaros recém-formados eram inacessíveis ante a vasta distância de seu território e às 

péssimas condições de transporte. Neste contexto, o poder político se fragmenta e, como 

consequência, torna-se impossível a configuração de um tipo pleno de propriedade. Nos 

dizeres de Bobbio:  

 

Na realidade, o estado decadente da agricultura e das cidades, da autoridade 

pública e das vias de transporte e comunicação, leva a uma fragmentação do 

poder político e do controle econômico cada vez mais acentuada, se bem que 

dissimulada por uma complicada trama de interdependências jurídicas, 

tendentes a negar, abaixo da autoridade imperial, qualquer forma de poder 

político soberano e de plena e exclusiva Propriedade. 
124

 

 

Frente a tal situação, o pequeno produtor era obrigado a procurar proteção juntos aos 

homens poderosos de sua região, normalmente homens com poder armado e que 

conquistavam ou comprovam novas propriedades para aumentar a abrangência de sua 

influência: os senhores feudais.  

 

3.2 Considerações sobre o regime feudal: nenhuma terra sem senhor 

 

Neste cenário expansionista relatado, não tardou para que houvesse uma classe 

possuidora de grandes parcelas de terra, ocasionando, do outro lado, uma massa de pequenos 

lavradores que nelas se fixariam para produzir seu sustento e o sustento de toda estrutura 

feudal. Carlos Magno organiza o poder dominial ao renunciar a busca por uma centralização e 

institui a vassalagem, onde o vassalo jurava fidelidade e apoio militar ao suserano e cuidava 

de seu feudo. O suserano, por sua vez, seria o porta-voz das ordens do imperador, numa 
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cadeia hierárquica e mantenedora da ordem. 
125

 De uma maneira geral, a sociedade feudal se 

dividia da seguinte forma: 

 

O sistema produtivo leva à subsistência vez que há três ordens com funções 

específicas e sem oportunidade de acumular: o senhor deve dar segurança e 

proteção às terras que não são completamente suas devido às servidões que 

estabelece sobre elas, tanto por concessões a seus vassalos quanto pelas 

obrigações com seu suserano; os servos precisam garantir o sustento de 

todos e o clero deve instruir e consolar pela oração. 
126

 

 

A nobreza e o clero viviam à custa dos servos produtivos e estavam isentos de todo 

trabalho produtivo. Uma vez trabalhando nas terras do senhor, os servos eram obrigados a 

pagar-lhes uma parte de sua produção. Alguns camponeses que possuíam sua própria 

propriedade, suficiente para que levassem uma vida tranquila, acabavam por entrar 

voluntariamente no esquema feudal, sujeitando-se ao serviço dos senhores para obterem a 

necessária proteção (e de fato protegiam, já que é do interesse do senhor proteger aqueles que 

garantem seu sustento). Desistiam, portanto, de seus direitos à terra e entregavam-na aos 

senhores, recebendo-a de volta com a obrigação de pagar a renda. A situação de dava da 

seguinte maneira: 

 

Os ricos proprietários, como a Igreja Católica, e fundações, como mosteiros, 

asilos, etc., estavam sempre prontos a prestar assistência e amparo aos 

pequenos lavradores, que lhes entregavam as terras, para as receberam sob 

forma de terras arrendadas. Os mosteiros muitas vezes devolviam as terras 

arrendadas aos seus antigos proprietários, com mais uma parcela de terra – 

em geral parte de um bosque ou pântano – com a condição de a prepararem 

para ser semeada. Pouco a pouco, os habitantes das antigas comunas de 

aldeias, pequenos lavradores que trabalhavam a sua terra e até então tinham 

sido homens livres, tornaram-se camponeses dependentes ou servos, ligados 

à terra e ao serviço dos grandes proprietários. 
127

  

 

Quanto à menção que aponta a Igreja como uma rica proprietária, cabe explicar que a 

última vontade daqueles em vias de deixar o mundo terreno, feita para a garantia de uma vida 

eterna tranquila, só fazia aumentar a extensão do poder da Igreja com as propriedades que 

                                                           
125

 PUGLIESI, Márcio. Algumas considerações sobre o processo histórico da formação da burguesia. In: 

GONZAGA, Alvaro de Azevedo; GONÇALVES, Antonio Baptista. (Re)pensando o Direito: estudos em 

homenagem ao Prof. Cláudio de Cicco. São Paulo: RT, 2010, p. 197.  
126

 PUGLIESI, Márcio. Algumas considerações sobre o processo histórico da formação da burguesia. In: 

GONZAGA, Alvaro de Azevedo; GONÇALVES, Antonio Baptista. (Re)pensando o Direito: estudos em 

homenagem ao Prof. Cláudio de Cicco. São Paulo: RT, 2010, p. 198.  
127

 MANFRED, A. Z. Do feudalismo ao capitalismo. Trad. Maria Luiza Borges. 3ª ed. São Paulo: Global, 1987, 

p. 22.  



52 

 

eram deixadas. 
128

 Afinal, os tribunais seculares podiam condenar o corpo, mas a Igreja tinha 

o poder de condenar a alma (não obstante procurasse alargar seu campo de influência 

mediante tentativas de aplicação do direito canônico também nos tribunais seculares). Assim, 

a Igreja convalidava a sociedade feudal, ensinando que a situação terrena era obra de Deus, 

disseminando o conformismo. A terra, conforme este modelo, foi dada por Deus aos homens 

para que pudessem viver neste mundo com vistas à salvação. Dentro desta ótica, a finalidade 

do trabalho não era o enriquecimento, mas a conservação da condição em que cada um nasceu 

até que desta vida se passe para a eterna. 
129

 

De volta à estrutura feudal, cumpre ressaltar que o senhor do feudo não possuía a terra, 

sendo, na verdade, apenas um arrendatário de outro senhor, numa longa cadeia hierárquica. 

Leo Huberman nos esclarece este ponto: 

 

O senhor do feudo, como o servo, não possuía a terra, mas era, ele próprio, 

arrendatário de outro senhor, mais acima na escala. O servo, aldeão ou 

cidadão ‘arrendava’ sua terra do senhor do feudo que, por sua vez, 

‘arrendava’ a terra de um conde, que já a ‘arrendara’ de um duque, que, por 

seu lado, a ‘arrendara’ do rei. E, às vezes, ia mais além, e um rei ‘arrendava’ 

a terra a um outro rei! 
130

 

 

A situação se consolidou e no século XI o processo de feudalização havia se 

estabelecido por toda Europa, de tal maneira que todas as terras, com raríssimas exceções
131

, 

pertenciam a essa nova classe dominante dos senhores feudais, fazendo jus ao lema: 

“nenhuma terra sem senhor” (nulle terre sans seigneur). Naturalmente, as terras eram 

divididas, havia a parte destinada ao senhor, onde ficava a casa senhorial e as terras 

pertencentes aos servos, nestas últimas os servos cultivavam o suficiente para sua 

subsistência, a da sua família, bem como para o pagamento da renda devida ao senhor.  
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Para definir de forma simples, “o feudo é uma terra concedida em troco de fidelidade, 

vassalagem e serviços nobres (serviço militar e de conselho) prestados ao doador”. 
132

 A 

relação de vassalagem consiste no nexo pessoal estabelecido entre o vassalado e o senhor e é 

a base de toda estrutura feudal, onde a condição dos homens se dá conforme sua relação com 

a terra.
133

 Tais relações se davam de forma variável, conforme cada feudo. Como ensina 

Márcio Pugliesi:  

 

O funcionamento do todo, embora não se identifique com a soma das partes, 

decorre do funcionamento das partes – cada feudo vivia segundo suas 

condições. Todos, senhor, vilões, servos da gleba cuidam da terra de acordo 

com relações variáveis: vínculos temporários (em geral, de uma colheita) ou 

mais permanentes chegando à obtenção de uma porção de terra para cultivo.
 

134
 

 

Cumpre destacar que a produção na Idade Média era feita com instrumentos agrícolas 

pequenos e simples, de tal forma que toda produção era feita em pequena quantidade e de 

maneira pouco organizada e racional, afinal toda a base econômica era composta de pequenos 

produtores. Os senhores feudais protegiam o sistema de exploração da economia feudal, sem 

tomar parte de qualquer processo produtivo. Neste sentido, cumpre destacar que todas as 

classes, dos imperadores aos mais humildes servos, viviam direta ou indiretamente dos 

produtos do solo. 
135

 

Vale lembrar que a sociedade feudal foi construída sobre um sistema escravocrata, de 

modo que havia escravos trabalhando. Entretanto, estes trabalhavam arduamente e eram 

obrigados a dar todo o produzido ao senhor que então lhes dava apenas o estritamente 

necessário para sua sobrevivência. Como resultado, além da baixa produtividade, havia a 

destruição de instrumentos por parte dos escravos numa manifestação de ira. Desta forma, o 

servo medieval, apesar de explorado, era independente e possuía leve interesse na elevação da 

produtividade de suas terras, já que podia obter um pequeno excedente de produção além 

daquilo que era devido ao senhor. Tal ambição por parte do servo aumenta conforme 
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aumentam as áreas comerciais onde ele pode de fato negociar tal excedente, conforme 

veremos à frente. Com efeito, antes da expansão do comércio, não havia necessidade de se 

empenhar para gerar um excedente de produção, vez que não havia mercados externos para 

consumi-lo, fazendo assim com que o camponês adequasse sua produção ao seu consumo.  

O poder de influência feudal aumentava conforme o número de vassalos que cada um 

tinha. 
136

 Desta forma, em busca de poder, os senhores feudais buscavam os territórios 

vizinhos, com intenção de anexar a sua propriedade os vassalos vizinhos, sendo constantes as 

guerras travadas entre senhores feudais em busca de maior influência.  

Em conjunto, detinham toda população sobre sua área de influência, de sorte que os 

grandes proprietários tomaram para si o poder de justiça, já que o acesso ao poder real por um 

camponês era quase impossível, sobretudo por conta da péssima condição das estradas e dos 

perigos que enfrentaria no caminho.  

Tornando-se gradualmente detentores da justiça, o passo seguinte foi o domínio 

administrativo dentro de suas propriedades. Para consolidar essas conquistas, os senhores 

feudais procuravam obter títulos, as chamadas cartas de imunidade, sendo aos seus detentores 

atribuído o poder da imunidade. Sua função era garantir que as grandes terras dos grandes 

proprietários estivessem isentas do controle do rei e de seus funcionários. 
137

  

Não é preciso dizer que com a consolidada estrutura feudal não era sequer necessária a 

existência de um direito comercial com vistas a regular transações desta natureza. O comércio 

nesta época era extremamente reduzido, baseado em poucos artigos de luxo, sendo um dos 

motivos para tanto a autossuficiência das mansões feudais. Com efeito, cada latifúndio era de 

certa forma fechado, ou seja, na estrutura econômica feudal não havia mercados externos, 

apenas ocasionais relações de compra conforme a necessidade de adquirir itens.  

Quanto aos aspectos jurídicos, não havia um código legal dominante, exceto as normas 

romanas e as costumeiras derivadas dos costumes germânicos e nórdicos.
138

 Eram aplicadas 

nos tribunais feudais as leis de aplicação pessoal e o direito costumeiro de um dado território, 
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sempre prevalecendo os interesses para a manutenção da estrutura feudal, sendo o rito 

processual lento, arbitrário e injusto para as camadas mais baixas da sociedade. 
139

    

Em resumo, podemos concluir que com o desmoronamento do Império Romano do 

Ocidente em 476 estabelece-se na Europa entre os séculos V e VIII um período de forte 

recessão, reduzindo-a a uma região exclusivamente agrícola, sem comércio de grande 

expressão, sobretudo por conta da expansão muçulmana ter fechado o Mediterrâneo em 

meados do século VII. Neste contexto, os homens reúnem-se sobre a proteção dos senhores 

feudais para garantir sua segurança. Em troca, garantem o sustento do senhor e sua família e, 

em última análise, de toda estrutura feudal. Economicamente, temos que a produção é 

destinada exclusivamente ao consumo, sendo sem objetivo qualquer produção de excedente, 

vez que não há comércio para tanto. Por fim, quanto aos aspectos jurídicos, podemos verificar 

a falta de segurança jurídica, seja por conta da inexistência de um código legal dominante, 

seja por conta do arbítrio decorrente da amplitude alcançada pelo poder feudal.  

   

3.3  Apontamentos históricos referentes ao processo de formação da burguesia: o 

dinheiro não tem senhor 

 

 A transição de um modo de produção para outro não se dá de maneira simples, vez que 

o modo posterior sempre se desenvolve no seio daquele anterior e mediante modificações de 

estruturas que já existiam. Não representa, portanto, um rompimento total com o passado, mas 

modificações de suas instituições para a adequação de novos interesses dominantes. Trata-se, 

portanto, de um processo gradual. 
140

 

 Neste diapasão é que trabalharemos a formação da burguesia, ainda dentro da 

sociedade feudal, passando por sua origem, desenvolvimento em paralelo com as estruturas 

feudais e, por fim, a consolidação de sua vitória quando a Assembleia Nacional se manifestou, 

em decreto baixado no dia 3 de novembro de 1789, que extinguia por completo o regime 
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feudal. 
141

 Na sequência, dedicaremos um tópico para tratar exclusivamente da transição do 

modo de produção feudal ao modo de produção capitalista, processo que ocorreu 

simultaneamente com os fatos narrados neste capítulo, na medida em que o sistema produtivo 

alterava a sociedade e por ela era alterado. Conforme veremos, o conceito de propriedade, 

neste cenário de transição, obteve papel de destaque.   

 Ademais, o estudo que se segue deve ser analisado em consonância com aquele feito 

acima, o da estrutura feudal, pois essa classe em formação com ela conviveu e lutou até que 

os interesses burgueses predominassem sobre as demais ordens jurídicas que lhes eram hostis. 

Enfim, na esteira do que nos falam Tigar & Levy, argumentaremos que a mudança dos 

paradigmas jurídicos constitui produto do conflito de classes sociais que procuram adequar as 

instituições de controle social aos seus fins e impor e manter um sistema específico de 

controle social. 
142

 

Retornando aos aspectos históricos já mencionados, temos que o comércio, após a 

consolidação do feudalismo, discutido acima, era diminuto, limitado a itens de luxo 

transportados por mercadores que corriam enormes riscos. 
143

 Sua caravana era equipada para 

o combate, afinal, guerras, banditismo dos cavaleiros e assaltantes de estrada eram comuns e 

colocavam em risco sua mercadoria. Tais assaltos eram justificados por considerem os 

mercadores agiotas e açambarcadores. De fato, comprar algo a um preço e vendê-lo por mais 

do que pagou, auferindo, portanto, lucro - objeto da atividade dos mercadores - era 

considerado desonroso numa sociedade onde era valorizada a atitude de viver graças ao suor 

dos camponeses e servos. Essa atividade equivaleria, na época, à usura, de modo que a alma 

dos mercadores corria sério risco. Conforme veremos abaixo, a Igreja, que ditava tal regra, 

mudaria de ideia conforme o poder desta classe mercantil viesse a prevalecer. Já a nobreza, 

responsável por julgar o lucro desonroso, descobriria posteriormente que seu estilo de vida 

depende de dinheiro para mantê-lo.  

Além dos fatores expostos acima, o mau estado das estradas e a cobrança de pedágios 

pelos senhores locais consistiam em outros fardos que deveriam ser suportados pelos 
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mercadores que, ante a tais adversidades, eram bons combatentes.
144

 Diante deste cenário, foi 

necessária à classe mercantil uma organização para combater os inimigos em comum, de tal 

forma que grupos se uniram para pôr fim à cobrança ilegal de pedágios e aos roubos e guerras 

feudais, tão prejudiciais à atividade mercantil. Além de tais adversidades, os mercadores 

encontravam resistência espiritual ante a aversão ao comércio explicitada pela Igreja. É dentro 

deste cenário de adversidades que a classe mercantil dá os primeiros passos para ganhar o 

reconhecimento dentro de uma sociedade que lhe é duplamente hostil. Afinal, “estavam em 

luta com o conjunto de interesses e ideias de uma classe dominada, do ponto de vista material, 

pelos possuidores dos latifúndios e, do ponto de vista espiritual, pela Igreja, cuja aversão pelo 

comércio era invencível.” 
145

  

Não obstante essa oposição à classe mercantil, a Igreja abrigava uma vasta diversidade 

de interesses, de modo que havia também grupos interessados no desenvolvimento mercantil. 

Neste aspecto, uma das grandes contribuições da Igreja foi sistematização, legitimação e 

estudo organizado do Direito Romano, que serviu de base aos interesses da classe mercantil 

em ascensão, conforme veremos abaixo.  

Mas o ponto central na relação da Igreja com a classe mercantil era certamente a 

questão da usura, vez que esta consistia na venda do tempo, e este a ninguém pertenceria. 
146

 

Como se sabe, a Igreja era uma potência econômica no período do medievo, de modo que não 

raro exercia a função de emprestadora. Nas operações realizadas, não poderia, naturalmente, 

emergir do dinheiro emprestado nenhum juro
147

, tratavam-se de empréstimos feitos por conta 

de necessidade vital dos beneficiários. A Igreja, frente a fiéis que enfrentam um estado de 

empobrecimento, empresta-lhe o suficiente para que saia desta situação, sem com isso ganhar 

qualquer juro. Ao proibir a usura por conta de fatores religiosos, a Igreja acabou por realizar 

um serviço de grande valia à sociedade agrícola da alta Idade Média, protegendo-a das dívidas 

alimentícias. 
148
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A compreensão da questão da usura na Idade Média consiste, nesta forma, em um 

ponto de suma importância para o entendimento das forças que atuavam neste período. Mas a 

Igreja protegeu sua ideologia até que tal posição se tornasse insustentável ante a disseminação 

do pensamento e das práticas burguesas. Até esse ponto, entretanto, exerceu importante papel:  

 
A reprovação da usura, do comércio, do lucro sem outro objetivo senão o de 

lucrar, é muito natural e, naqueles séculos em que cada latifúndio se bastava 

a si mesmo e constituía normalmente um pequeno mundo fechado, nada 

podia ser mais benéfico, se pensarmos que somente a fome obrigava a pedir 

emprestado e, portanto, tivesse tornado possível todos os abusos da 

especulação, da usura, do açambarcamento, em suma, da tentadora 

exploração da necessidade, se a religião não os tivesse explicitamente 

condenado. 
149

 

 

 Não obstante, a censura eclesiástica sobre a cobrança de juros continuava a ameaçar 

aqueles que viviam do crédito e frequentemente os deveres conseguiam que a Igreja os 

eximisse da obrigação do pagamento dos juros de suas dívidas. Assim, eram feitas operações 

com intento de burlar a censura, como, por exemplo, deduzir antecipadamente a quantia 

emprestada, ocultar os juros sob forma de penalidades e, em outras ocasiões, o devedor 

assumia que havia recebido uma soma muito maior do que a que realmente recebeu. 
150

  

 Além da proibição da usura, a Igreja, por conta de sua doutrina, não considerava ético 

acumular mais riqueza do que o necessário, afinal “é mais fácil um camelo passar pelo fundo 

de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus”. 
151

 Mas quando a doutrina da Igreja 

destinada ao antigo modelo econômico chocou-se com a força da nova classe em ascensão, foi 

a doutrina que cedeu e, pouco a pouco, as leis foram modificadas de forma a comtemplar os 

interesses da classe mercantil.  

 Ao fim desta luta saiu vitoriosa a burguesia com o gradual enfraquecimento da Igreja, 

então defensora da ordem feudal, sobretudo com a Reforma Protestante. 
152

 Os protestantes 

radicais reinaram e desenvolveram a ideia de uma ordem axiomática do universo, 
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determinando a liberdade de contrato e a propriedade. 
153

 Essa questão, de suma importância, 

exige tratamento próprio e será deixada de lado por fugir aos lindes estabelecidos para essa 

pesquisa.  

 De volta à origem da classe burguesa, lembramos que as estradas abertas pelos 

romanos cruzavam toda a Europa, entretanto, por volta do ano 1000 estavam em péssimas 

condições e, portanto, intransitáveis. Por conta deste fator, as pesadas carruagens não tinham 

como levar as mercadorias, que acabavam por ser levadas em pequenas carroças. Esse 

transporte em pequena quantidade somado às adversidades encontradas pelos mercadores no 

caminho faziam com que os produtos ganhassem um custo adicional de grande proporção. 

Havia, consequentemente, uma demanda pela reparação das estradas e sua manutenção pelo 

poder real.  

 Com o aumento da segurança das estradas são organizados grupos que percorrem rotas 

entre os domínios e compartilham os riscos, capital e lucros. Tal classe, a dos mercadores, é a 

única que não vive dos bens que produziu e cuja atividade visa o lucro e, como consequência, 

a troca incessante e a moeda. 
154

  

Tais mercadores residiam próximos às estradas por longos períodos, sobretudo no 

inverno, gerando a criação dos chamados burgos. Daí surgira a denominação de burgensis, 

equivalente, em muito tempo, a de mercator.
155

 Junto a este fato, temos que a partir do século 

XI os camponeses que até então se dedicavam exclusivamente à agricultura passaram a se 

dedicar a outros ofícios além de seu trabalho principal, estabelecendo-se como ferreiros, 

tecelões, alfaiates e sapateiros, ofícios nos quais passava cada vez mais tempo. 
156

 

O juramento de lutar pelo fim dos laços feudais era chamado de “comunal”, de modo 

que o termo “comuna” descrevia simultaneamente o juramento, os conjurados e a área onde se 

reclamava o direito de trabalhar e comerciar. Dentro das exigências deste grupo formado por 
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dezenas a centenas de pessoas estavam direitos de criar leis e administrar a cidade. Desejava-

se que os servos que ficassem por lá por certo período se tornassem livres. Em suma, essa 

condição significava o rompimento das obrigações feudais em favor dos que trabalhavam na 

cidade. 
157

 Inicia-se, já aí, a demanda pela liberdade, tão característica da classe burguesa. 

Entretanto é unicamente pelas vantagens que confere a liberdade que a burguesia a reclama, 

pois nada é mais estranho ao espírito dos burgueses do que considerá-la como um direito 

natural, pois é, tão somente, um direito útil. 
158

 Tal demanda, como se sabe, foi revisitada 

historicamente diversas vezes por esta mesma classe. Para efeitos do que aqui pretendemos 

expor, temos que: 

 

A liberdade transforma-se em condição jurídica da burguesia, em tal grau 

que não é somente um privilégio pessoal, mas um privilégio territorial 

inerente ao solo urbano, da mesma forma que a servidão é inerente ao solo 

senhorial. Basta, para gozar de tais prerrogativas, ter residido um ano e um 

dia no interior da cidade. Die Stadtluft macht frei, diz o provérbio alemão: o 

ar da cidade dá a liberdade. 
159

  

 

Ante a pressão exercida, nos séculos XI e XII foram emitidas cartas garantindo certa 

liberdade para a condução da vida dentro das cidades, mas deixando claro, de início, a 

submissão aos senhores feudais. Em suma: 

 
O aspecto fundamental da carta de fundação da comuna, por conseguinte, era 

o reconhecimento, pelo senhor, da cidade como unidade, um vassalo 

coletivo. O reconhecimento concedia à comuna suas características básicas: 

a unidade e igualdade de seus membros e o direito de autogoverno interno. 

Implicitamente, admitia que essa classe de burgueses, como acontecia com 

cavaleiros, meirinhos, monges, abades, arcebispos e todos os demais 

membros de grupos sociais bem definidos, possuía lei e status próprio. 
160

 

 

Seja por conflito direto, seja por compra de vários direitos, muitas cidades tornaram-se 

comunas, que se autogovernaram quase completamente independentes dos senhores feudais. 

Aos poucos as cidades conquistaram direitos, dentre eles o direito de ter sua própria câmara, 

de eleger funcionários, comprar isenção de impostos e de garantir a liberdade de seus 
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habitantes. Daí a conhecida frase proferida naqueles tempos: “O ar da cidade faz um homem 

livre.” 
161

  

É necessário pontuar que a restauração do comércio implicou o entendimento de que o 

processo de produção poderia ser arrancado da estrutura feudal e transformado em atividade 

separada e livre, a ser desenvolvida nas cidades. Nos séculos XI e XII o movimento urbano 

intensificou-se e a proliferação de ideias contra o sistema feudal disseminava-se, encorajando 

novos fugitivos que buscavam a liberdade da cidade.  

Não devemos olvidar a importância das Cruzadas como busca por rotas de comércio e 

disseminação da cultura mercantil, sendo acontecimento essencial para que tal ideologia se 

difundisse pela Europa. Com efeito, Pirenne
162

 conclui que o resultado duradouro e essencial 

das Cruzadas foi ter dado às cidades italianas, e em menor grau às da Provança e Catalunha, o 

domínio do Mediterrâneo.  

Em 1095, o Papa Urbano começou a pregar a Primeira Cruzada e, já em 1098, iniciou-

se a intervenção direta dos mercadores italianos na Palestina, neste período os cruzados já 

haviam conquistado terras na Palestina e na Síria. As cidades de Pisa e Gênova foram 

essenciais na conexão comercial com o Oriente, sobretudo pelo fato do comércio se dar por 

via marítima.  

O contato com a cultura oriental exerceu intensa influência sobre o Ocidente. Foi neste 

período que tivemos contato com a ciência, a medicina e, principalmente, com a matemática 

árabe, fazendo com que fossem trazidos ao Ocidente o sistema de lançamentos contáveis por 

partidas dobradas e o sistema numérico árabe composto de nove números e o zero, este 

inexistente no modelo romano. As Cruzadas, lançadas contra os “infiéis”, trouxeram mais 

deles do que se supõe.  

Com as rotas para o Oriente abertas, a organização comercial intensificou-se com 

vistas a realizar o comércio de maior vulto. Neste período, os principais mercadores de 

Gênova já formavam organizações, algo semelhante a nossas sociedades anônimas, para 

reunir capital suficiente para realizar transações comerciais. Ademais, os nobres e cavaleiros 

endividados ou com pequena ou nenhuma herança viram nas Cruzadas a oportunidade ideal 

para adquirir terras e fortunas. 
163
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Com o crescimento populacional e a evolução do comércio, ocorreu uma substancial 

alteração na sociedade medieval. A burguesia em ascensão consiste em uma classe estéril
164

, 

no sentido de que não produz nada que possa servir diretamente para sua conservação, de 

sorte que sua existência depende da produção dos camponeses.
165

 Desta forma, altera-se de 

maneira determinante a economia medieval, até então centrada nos isolados latifúndios, com 

pouco intercambio de produtos e moeda ante a inexistência de mercado consumidor externo. 

Isto, pois o aumento das cidades e o crescente comércio geram um mercado externo aos 

latifúndios que precisa ser abastecido com produtos da terra, voltados à alimentação dos 

burgueses que, como dito, vivem da troca e, portanto, não produzem o necessário para seu 

próprio sustento, tendo que se utilizar do resultado – lucro – de sua atividade para adquirir 

alimentos dos camponeses. Como consequência, o camponês passa a produzir, além do 

necessário para o pagamento dos pesados tributos e de sua subsistência, um excedente de 

produção voltado à troca. Em resumo, o camponês torna-se, também, um mercador. Pirenne 

sintetiza esta situação da seguinte forma: 

 

Os fornecedores da burguesia eram, antes de tudo, os camponeses dos 

arredores. Tão logo a formação das primeiras comunas urbanas ofereceu um 

mercado exterior aos seus produtos que até então não tiveram outra saída 

senão os pequenos mercados locais das cidadelas e dos burgos, desapareceu 

a estagnação econômica dos campos. 
166

 

 

Uma notável consequência desta posição é a otimização da produção rural, pois 

enquanto a circulação era insignificante ou nula, não era necessário o esforço para se produzir 

variedades, mas com a existência do mercado consumidor aprimora-se a agricultura para um 

modelo mais racional, com maiores plantações e com a aplicação de melhores métodos 

agrícolas.  

Neste cenário se desenvolvia lentamente a indústria em contraposição à atividade 

agrícola. Tais camponeses se estabeleciam nas cidades, onde a venda de sua pequena 

produção era facilitada. Lá estabelecidos junto com os mercadores foram responsáveis pela 

restauração do comércio, sobretudo por conta da mobilidade que os mercadores ganharam e, 

                                                           
164

 Cumpre destacar que, neste aspecto, a burguesia nascente atua simplesmente como intermediária no comércio 

de produtos, sendo, de fato, estéril na medida em que nada produz. Distingue-se, portanto, da burguesia 

industrial que lhe sobreviria, esta sim produtiva.  
165

 PIRENNE, Henri. História econômica e social da Idade Média. Trad. Lycurgo Gomes da Motta. São Paulo: 

Mestre Jou, 1968, p. 85.  
166

 PIRENNE, Henri. História econômica e social da Idade Média. Trad. Lycurgo Gomes da Motta. São Paulo: 

Mestre Jou, 1968, p. 180.  



63 

 

dela se utilizando, passaram a comercializar os produtos feitos pelos camponeses em outras 

praças, de forma a espalhar a sua mercadoria além das suas regiões. De início, tais cidades 

eram aldeias onde os poucos habitantes se dedicavam ao comércio e à agricultura, entretanto o 

comércio viria a se intensificar, carecendo cada vez mais do tempo e do esforço dos 

trabalhares destas cidades.  

Com o desenvolvimento gradual do comércio, as ferramentas e utensílios utilizados no 

campo evoluíram com a produção industrial e o desenvolvimento das técnicas, ocasionando 

um significativo avanço no modo produtivo feudal, sobretudo quanto à diminuição do preço 

do ferro, por conta de sua maior produção. Frente a este contexto, o arado, as enxadas, foices 

e demais utensílios de madeira utilizados no campo passaram a ser produzidos com ferro.  

Em suma, a produção, neste momento, começa a se alterar de maneira determinante. 

Como visto acima, uma das características do sistema feudal era a autossuficiência dos feudos 

e a ausência da produção de excedentes por conta da inexistência do comércio. Com o 

desenvolvimento das cidades e a introdução do camponês na estrutura mercantil, a atividade 

comercial passa a se tornar presente da vida de quase toda estrutura feudal. Neste diapasão, 

não tardou para que os próprios senhores feudais se envolvessem no jogo; afinal, para manter 

seu luxo era necessário adquirir os novos produtos disponíveis no mercado e, para tanto, há 

que se gerar uma receita em espécie. Sobre esta questão em especial, analisaremos à frente as 

características da transição do modo de produção feudal ao modo de produção capitalista.  

Com o mercado intensificado, a presença de advogados passou a ser essencial na 

elaboração de instrumentos jurídicos que garantissem negócios comerciais. O uso crescente 

de frases padronizadas na redação dos acordos nos indica a existência de uma ordem jurídica 

disposta a dar efeito legal aos acordos mediante um previsível efeito legal a certos tipos de 

promessas contratuais.
167

 Neste aspecto, a falta de segurança jurídica característica da época 

feudal caminhava na contramão dos interesses da classe mercantil, posto que a atividade 

comercial exigia um ordenamento previsível e capaz de solucionar eventuais demandas. Já 

quanto à propriedade, era necessário um modelo que a tornasse, em especial disponível.  

Surgido em Gênova por conta das Cruzadas e espalhando-se pelo litoral do 

Mediterrâneo em direção ao Norte, ao longo das rotas comerciais, entrava em vigor um novo 

direito, especialmente adaptado aos interesses dos mercadores.
168

 Esse direito ocasionou a 
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infusão de novas ideias jurídicas, conforme a nova realidade que buscava regular, refletindo, 

deste modo, o poder da crescente classe mercantil, possuidora de capital e buscando meios 

para aumentar e garantir essa acumulação. Tratava-se do conhecido e evoluído (em relação ao 

direito consuetudinário feudal) Direito Romano.  

 

3.4 O oportuno resgate do Direito Romano  

 

Conforme exposto anteriormente, em meados do século XI a sociedade até então 

predominantemente feudal passa a ser drasticamente alterada por conta do ressurgimento e 

intensificação do comércio. Com a alteração das relações existentes dentro da sociedade, 

passou-se a exigir um conjunto de leis que fornecesse segurança jurídica e que fosse 

suficiente para atender às novas necessidades. Neste contexto, o direito consuetudinário 

feudal deixou de responder às exigências da sociedade, tornando-se cada vez mais latente a 

necessidade de uma modernização no cenário jurídico mediante a implementação de um 

direito mais sofisticado e capaz de responder às exigências desta nova sociedade em 

construção. No caso, tratou-se de resgatar o Direito Romano.  

É neste contexto que, por volta de 1100, o Ocidente redescobriu o Corpus Juris Civilis 

de Justiniano, voltando a estudar, analisar e ensinar o Direito Romano nas universidades, 

constituindo gradualmente um direito neorromano ou romano-medieval.
169

 Sem entrar nas 

minúcias do tema, cumpre mencionar os glosadores dos séculos XII e XIII, os comentadores 

dos séculos XIV e XV e os humanistas do século XVI, como as três grandes escolas que 

reestudaram o Direito Romano. Foi principalmente em Bolonha que Irnério reiniciou os 

estudos sistemáticos dos códigos de Justiniano, no início do século XII, onde a então escola 

dos Glosadores reconstruiu e classificou de maneira metódica o legado dos juristas romanos. 

170
 

Ademais, os tribunais estavam cheios de advogados cuja formação universitária havia 

sido fortemente baseada no Direito Romano e, também, este havia servido de base aos 

canonistas, já que o estudo do Direito Romano foi necessário para que aprendessem a 
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gramática do direito erudito, aprendendo os métodos, conceitos fundamentais e terminologia 

jurídica. 
171

 

Dentre os motivos que se encontram por trás do êxito obtido pelo Direito Romano na 

Idade Média e no começo da época moderna encontram-se as qualidades intrínsecas do 

Corpus Juris Civilis, produto de uma civilização altamente desenvolvida e com longa 

experiência jurídica, de modo que a romanização significava, portanto, uma modernização. 
172

 

Ademais, era notável o fato de seu conteúdo se adequar aos interesses dominantes neste 

momento histórico. Afinal:  

 

A ascensão e queda dos sistemas jurídicos e dos grandes projetos legislativos 

são determinadas, na prática, pelo desejo de grupos dominantes e de 

instituições numa determinada sociedade. A história do direito não pode ser 

compreendida fora do contexto da história política, e o efeito do direto sobre 

a sociedade é, em si, um fenômeno político no sentido amplo. 
173

 

  

Neste sentido, cumpre destacar o papel da Igreja e da classe mercantil no apoio ao 

resgate do Direito Romano. Dentre os atributos que agradavam a Igreja, podemos apontar a 

centralização, hierarquia, burocracia, racionalização imposta de cima e a importância do 

direito e da administração. Com efeito, a Igreja consistia em força onipresente no 

desenvolvimento econômico e jurídico da Europa durante a Idade Média. 
174

 Na qualidade de 

maior latifundiário do medievo, comprometia-se na defesa da estrutura feudal, reprimindo 

revoltas camponesas e interesses da classe mercantil em ascensão. Tigar & Levy assim 

colocam a situação da Igreja neste complexo jogo de interesses: 

 

Pensava francamente a Igreja que o comércio livre, conduzido por 

indivíduos que a ninguém deviam vassalagem, ou que eram vassalos apenas 

em sentido técnico, era profundamente prejudicial à estabilidade social. Se a 

antiga doutrina ensinava que o comércio era pecado, a nova realidade 

política alertava que os comerciantes constituíam uma ameaça ao sistema 

feudal. Ainda assim, a Igreja não podia ignorar a grande riqueza acumulada 

pelo comércio, pois somente explorando-o podiam os governantes 

eclesiásticos construir catedrais e universidades e viver no estilo a que se 
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haviam acostumado. Os potientores burgenses podiam ser intoleráveis em 

certos casos, mas há exemplos de terem recebido apoio da Igreja contra 

monarcas e senhores feudais. E por tudo isso, (...) procurou ela integrar o 

comércio em sua ordem universal de teologia, moral e direito. Nesse 

sistema, apoiava-se a alegação da Igreja de haver ressuscitado o direito 

romano. 
175

 

 

Também era conveniente aos reis e imperadores o uso do Direito Romano. O Corpus 

possuía diversos argumentos para sustentar suas posições. Nada diz sobre direito do povo ou 

sobre os limites do poder do Estado, entretanto nele encontram-se princípios que sustentam a 

manutenção do imperador. As máximas princeps legibus solus (o imperador não está preso a 

leis) e quod principi placuit legis habet vigorem (O que agrada ao imperador tem força de lei) 

agradavam aos soberanos interessados no fim das estruturas feudais e no estabelecimento de 

novas políticas. 
176

 Sobre este ponto, Perry Anderson
177

 nos ensina que o movimento social 

escrito nas estruturas do absolutismo ocidental encontrou sua harmonia jurídica na 

reintrodução do Direito Romano.  

Por evidente, o Direito Romano, que conforme demonstrado agradava a diversas 

classes, sobretudo aquelas em ascensão neste momento histórico estudado, ia à contramão dos 

interesses dos que prezavam pela manutenção do sistema feudal em declínio e suas antigas 

práticas. Desta forma, para a classe mercantil o Direito Romano mostrava-se muito mais hábil 

a lidar com a nova situação mercadológica. A certeza jurídica lhes agradava e particularmente 

o direito de obrigações era favorável às relações comerciais em franca ascensão. De fato, a 

crise da economia agrária e feudal ocasionou uma consequente crise nas estruturas jurídicas e 

nas concepções desta sociedade. A complexidade das novas estruturas econômicas, 

adquirindo uma dimensão industrial e comercial, requeria um sistema de justiça mais 

adequado a esta nova realidade. Neste ponto, tornou-se essencial uma maior liberdade 

contratual, um melhor sistema de crédito e a libertação das taxas feudais. 
178

 O 

desenvolvimento das relações, então, passou a demandar um sistema previsível, único e que 

lhes proporcionasse certeza, sobretudo quanto à propriedade, seu uso irrestrito e, 
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principalmente, sua disponibilidade. Além disso, outros motivos demonstravam a 

superioridade e melhor adequação do Direito Romano à nova realidade:  

 

A superioridade do direito romano para a prática mercantil nas cidades 

residia pois não somente nas suas noções claras de propriedade absoluta, 

mas também nas suas tradições e equidade, nos seus critérios racionais de 

prova e no relevo dado a uma magistratura profissional, vantagens que os 

tribunais consuetudinários normalmente não ofereciam. 
179

  

 

Com efeito, a posse e a força consistiam em fatores determinantes no sincretismo 

verificado durante o período feudal, onde não havia um sistema jurídico único que garantisse 

direitos, predominava, portanto, o poder de fato:  

 

Na incerteza da sociedade feudal, a posse constituía a essência da 

propriedade; direitos no papel nenhuma valor teriam sem a existência de um 

sistema para lhes assegurar o reconhecimento rápido e inquestionável. O 

fazendeiro em sua gleba, o camponês com seu rebanho de ovelhas, o 

pequeno artesão com seu suprimento de lã – todos eles consideravam a posse 

como principal sinal de seus direitos. 
180

  

 

Referido trecho é essencial para entendermos a alteração das relações econômicas da 

época, bem como os reflexos que um novo modelo jurídico causou na sociedade feudal. A 

incerteza jurídica da época feudal ajustava-se pela força, desta forma, apenas por ela o senhor 

feudal mantinha os bens e propriedades que estavam sob sua posse. Como sabemos, não é 

pela força de fato que a classe mercantil se destacava, mas sim pela “força” proveniente dos 

bens acumulados pelo exercício do comércio. Assim, foi necessário alterar esta situação e 

garantir a manutenção e transmissão de tais bens de forma pacífica e conforme um 

ordenamento jurídico que lhes desse razão. Neste sentido, foi determinante o Direito Romano, 

vez que trazia concepções que distinguiam a “jurisdição” do “domínio” e o “poder” da 

“propriedade”. 
181

 

Sobre este aspecto, nos esclarece Márcio Pugliesi acerca da necessidade de segurança 

jurídica requerida pelos burgueses e o consequente resgate do Direito Romano pelo simples 

fato de atender às exigências pretendidas:  
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Com o desenvolvimento decorrente do sistema produtivo, a noção de 

propriedade sofre intensa transformação, desde a constatação de que durante 

muito tempo todos os processos referentes ao domínio do solo e dos 

rendimentos deles provenientes tinham por objeto a posse legitimada pela 

tradição e nunca sobre a propriedade, vez que na Idade Média há vários 

detentores de direitos sobre a terra: o servo que sabe não ser dono, mas que 

poderá transmiti-la a seus descendentes; o senhor que possui a terra por 

concessão de um suserano a quem deve vassalagem, além de toda uma 

cadeia de obrigações a seus foreiros que, além da terra que cultivam, têm 

direitos especiais sobre suas pradarias, bosques e reservatórios naturais de 

água (rios, córregos, lagos etc.). A terra tem vários interessados que sobre 

ela possuem direitos costumeiros estáveis. 

Tal condição era insustentável diante da nova ordem da economia: o burguês 

precisa ter algo como seu, precisa poder alienar e dispor desde que tenha 

pagado. Esse modo de ver se coadunava bem com a definição de propriedade 

do Direito Romano: jus utendi et abutendi (o Direito de usar e abusar). 

Assim como o salário substituiu progressivamente o regime da troca de 

serviços e bens, a terra passa de conjunto de direitos e obrigações para um 

valor transacionável e conversível em numerário. 
182

 

 

Aqui encontramos um ponto chave no desenvolvimento do direito burguês ainda 

dentro da estrutura feudal. Como dito, o burguês precisa de algo seu, de modo que possa 

dispor e alienar conforme sua vontade. Com efeito, o homem da cidade via a terra sob um 

prisma diferente do senhor feudal, pois caso precisasse de dinheiro para investir em seus 

negócios, gostaria de poder dar em garantia ou vender sua propriedade com vistas a obtê-lo, 

sem precisar pedir autorização a uma série de proprietários. 
183

 

Para tanto, é necessário um sistema jurídico que garanta a validade desta relação entre 

sujeito e coisa e o respeito aos contratos bilaterais. A propriedade feudal não era de fato 

possuída por uma pessoa, no sentido pretendido pelos burgueses, vez que todas as posses e 

direitos do vassalo estavam implicados na relação feudal, a qual se baseava na lealdade.  

Tal sistema deveria, portanto, centrar-se na força vinculante dos acordos bilaterais. 

Historicamente, tal tarefa já havia sido realizada pelos romanos que após o reconhecimento da 

promessa unilateral, que dava maior flexibilidade e segurança na condução do comércio, 

reconheceram os contratos bilaterais, onde as obrigações das partes em negociação não são 

analisadas em processos distintos, conforme cada promessa, mas num sistema que já 

considerava a relação como promessa mútua, de modo que, na possibilidade da 

inadimplência, o Estado interviria por meio de seus tribunais e ordenaria que cada parte 
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entregasse à outra o que fosse devido, ouvindo, portanto, ambas na condução do processo. 

Sendo essa uma das grandes evoluções trazidas pelo praetor peregrinus, juntamente com a 

noção de responsabilidade limitada de entes abstratos, onde a propriedade e as dívidas de uma 

pessoa jurídica não constituem propriedade e dívidas de seus membros individuais. 
184

 Todas 

estas constituem qualidades do evoluído sistema jurídico romano que, portanto, adequava-se 

satisfatoriamente aos interesses dos mercadores.  

O poder feudal, exercido de maneira pessoal, perde espaço e introduz-se uma nova 

maneira de realizar transações comerciais, agora sujeita a um novo princípio: o respeito da 

vontade das partes, representado no contrato, que pressupõe a consciência de ambos da 

existência de uma ordem que garanta o cumprimento das obrigações recíprocas e que seja 

pautado na boa-fé. Aqui estamos diante de um ponto central na formação da ideologia 

burguesa, expressada pela via jurídica, para atomização do comércio no seio da sociedade 

feudal. 

De volta à propriedade, temos que na estrutura feudal estão inseridos nela diretos 

complexos e de diferentes titulares, de modo que a detenção, a posse, as diferentes rendas 

devidas e recebidas convivem lado a lado. Desde o lavrador até o rei, todos têm direitos 

próprios, embora distintos, sobre a mesma terra.
 185

 Para uma melhor compreensão do tema, 

valemo-nos do seguinte trecho: 

 

Durante o período feudal, quando a terra era a base da riqueza e da 

organização social, a propriedade privada do solo estava condicionada por 

uma série complexa de múltiplas obrigações e direitos. A lei e o costume, 

bem como a necessidade econômica, estipulavam que o senhor de uma 

fazenda não podia desalojar seus campesinos da terra, porque esses gozavam 

direitos reconhecidos para usá-la, ainda que não fossem seus proprietários. 

Até o século XVIII e ainda antes na Inglaterra, os juristas e teóricos políticos 

rechaçaram, em termos gerais, essas doutrinas alegando que a propriedade 

privada não poderia existir cabalmente enquanto estivesse submersa pelas 

múltiplas obrigações dos tempos feudais. Por outro lado, afirmavam, a 

propriedade deveria ser interpretada como um direito básico do homem, um 

direito que implicava a existência de um determinado proprietário que 

poderia possuir e usar seu bem, tirar proveito, dentro dos limites estipulados 

e dispor dele segundo seus próprios desejos e a quem não era possível privar 

de sua propriedade sem ‘a devida proteção da lei’. 
186
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Era necessário, portanto, um sistema jurídico que fosse capaz de atender às novas 

necessidades desta sociedade fortemente modificada pelo ressurgimento e desenvolvimento 

das relações comerciais, sobretudo a de garantir a propriedade mediante a existência de um 

proprietário singular capaz de usar e dispor da coisa como sua.  

Afinal, a principal falha da propriedade feudal aos olhos de um burguês – nos ensina 

Pasukanis
187

 – não consiste na sua origem violenta, mas na sua imobilidade, ou seja, na sua 

incapacidade de tornar-se garantira recíproca ao passar de mãos pelos atos de alienação e 

aquisição. Com efeito, os vínculos mantidos com a terra tornavam a propriedade indisponível 

e, após uma transformação histórica pautada no individualismo e nas necessidades do 

desenvolvimento do mercado, a propriedade passou a poder ser livremente alienada. 
188

 

Conforme Caenegem:  

 

... as terras feudais eram consideradas inalienáveis, porque eram vistas como 

vinculadas diretamente à pessoa (ou às qualidades pessoais) do vassalo. Esse 

princípio foi atenuado mais tarde, embora a alienação não pudesse ser feita 

sem o consentimento do senhor feudal. Por fim, os feudos se tornaram 

livremente alienáveis. É obvio que as restrições sobre a venda da terra 

constituíam um obstáculo para o crescimento econômico das cidades, numa 

época em que a necessidade de crédito e capitalização das rendas exigia que 

a terra fosse negociável. As cidades passaram então a incentivar o 

individualismo dos empreendedores em detrimento do antigo controle da 

terra pela família. 
189

 

 

Verificamos, a partir desta análise, que a terra matinha vínculos diversos que lhe 

impediam sua livre alienação. Entretanto, com as exigências ocasionadas pelo novo modelo 

de sociedade, pautado no comércio, há a necessidade de torná-la individual e facilmente 

negociável.  

É sob tais demandas que a expansão comercial característica do século XI liga-se 

fortemente ao restaurado Direito Romano. Era necessário um direito que viabilizasse a 

reunião de capitais e estabelecesse condições favoráveis ao comércio, bem como fosse 
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favorável à ideia de propriedade individualizada. Sintetizando a compatibilidade da ordem 

jurídica romana com a atividade comercial, nos ensina Perry Anderson que:  

 

No aspecto económico, a recuperação e introdução do direito civil clássico 

foi fundamentalmente propícia ao crescimento do capital livre na cidade e no 

campo, pois a grande marca característica do direito civil romano fora a sua 

concepção da propriedade privada absoluta e incondicional.
 190

 

 

 Conforme exposto anteriormente (item 2 e subitens), a concepção romana de 

propriedade não a colocava como absoluta e incondicional, sendo essa uma sistematização 

feita pelos modernos para adequação de suas necessidades. Vejamos:  

 

...na realidade, cada época foi capaz de destilar das fontes romanas o 

conceito de direito de direito de propriedade que mais lhe convinha, que 

resultava mais adequado às suas concepções econômico-sociais. Partindo de 

frases soltas, autênticos retalhos de fontes romanas, cada época elaborou 

suas definições de propriedade, para cobri-las com o manto de autoridade do 

Direito romano.
191

 

 

 Ademais, diante da ordem feudal imposta, a classe mercantil vivia em constante 

irritação com leis e costumes que privilegiavam a aristocracia feudal. Frente a esta situação, a 

burguesia, entre os séculos XII e XVIII, ocorre à criação das universidades, e fazia seus filhos 

irem às escolas de Direito, visando, sobretudo, a continuidade dos negócios da família e os 

cargos nos Tribunais. 
192

 Neste contexto, apesar da classe dos mercadores e dos artesãos 

procurar estender o âmbito de aplicação de suas regras aos demais indivíduos, o direito civil e 

o direito comercial tinham fontes, objeto e tribunais diferentes. 
193

 

 Tal autonomia judicial significava sua autonomia também no aspecto administrativo, 

na organização da área urbana. Afinal, a estrutura feudal não lhe servia para seus propósitos. 

Em síntese: 
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O fato de terem as burguesias conseguido estabelecer, por sua única 

iniciativa, a organização municipal, cujos delineamentos aparecem pela 

primeira vez no século XI, e que no século XII possui os seus órgãos 

essenciais, mostra claramente sua energia e seu espírito inovador. A obra que 

levaram a termo é tanto mais admirável porque constitui uma criação 

original. Nada podia servir-lhe de modelo no estado de cousas anterior, posto 

que todas as necessidades que haviam de satisfazer eram novas. 
194

 

 

Dentre essas novas necessidades estava a de se proteger, daí a criação dos muros 

característicos do medievo. Para garantir sua construção, bem como a manutenção das demais 

estruturas que se prestavam a todos, era necessária a cobrança de uma contribuição, a qual se 

dava de forma relativa conforme as possibilidades dos contribuintes e em proveito do bem 

geral. Tais características se diferenciam sobremaneira das cobranças feudais que, além de 

arbitrárias, se davam em proveito exclusivo do senhor. Já nesta nova estrutura, tal 

contribuição reveste-se de caráter público, já que em proveito de todos. 
195

 

Em síntese, temos que o evoluído Direito Romano mostrava-se muito mais adequado 

às características desta nova sociedade, modificada por conta da alteração do sistema 

produtivo, sobretudo em contraposição ao direito consuetudinário feudal e sua incerteza, tão 

prejudicial ao comércio. Dentre os motivos desta melhor adequação, podemos apontar como 

central o tratamento dado à propriedade no Direito Romano: jus utendi et abutendi (o direito 

de usar e abusar), o que torna a propriedade um bem disponível nas mãos de seu proprietário, 

seja para vendê-la, seja para dá-la em garantia, não obstante a concepção romana tenha sido 

adequada aos interesses dos grupos dominantes do período.  

 

3.5 A propriedade na transição do feudalismo ao capitalismo 

  

Dentro do cenário descrito nos itens acima se operou gradualmente a transição do 

modo de produção feudal ao modo de produção capitalista. Não obstante o tema já tenha sido 

trabalhado no decorrer dos tópicos anteriores, consideramos necessário fazer alguns 

apontamentos especificamente sobre essa transição por considerá-la determinante para o 

posterior tratamento dado à propriedade.  

 Diversos são os entendimentos encontrados a respeito desta questão. Para Pirenne o 

capitalismo se firmou já no século XII, posto que o espírito que anima os capitalistas da época 
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é o mesmo de todos os capitalistas de todos os tempos: raciocina, calcula e seu único objetivo 

é acumular lucros. De sorte que, por encontrar tais características no mercador medieval, o 

referido autor defende esta ideia por acreditar que a diferença encontra-se apenas no grau de 

desenvolvimento de tais características nos diferentes estágios do capitalismo. Tal visão 

acentua-se com a existência, após a segunda metade do século XIII, de capitalistas que 

renunciam às atividades comerciais e passam a viver de rendas oriundas das terras adquiridas 

com suas reservas. 
196

  

Já na visão de Pierre Vilar
197

, as novidades que caracterizam a era capitalista são: (i) o 

aparecimento do maquinismo a partir de 1730, e sobretudo a partir de 1760, mediante 

invenções que irão substituir a “manufatura” pela “maquinofatura”, sendo que a partir daí a 

produção industrial em massa será a fonte essencial do capital; (ii) a exploração cada vez 

mais acentuada do trabalho humano com o aumento do tempo de trabalho dos operários e a 

inclusão das mulheres e crianças no mercado de trabalho; e (iii) a revolução agrícola e a 

liberdade de comércio de grão, que permite que sejam alimentados um maior número de 

homens e com maior regularidade. Como será exposto neste item, nos parece que a transição 

efetiva do modo de produção feudal ao modo de produção capitalista decorre da separação do 

produtor dos meios de produção e da redução das relações sociais a relações de troca de 

dinheiro.  

 Fato é que o ressurgimento do comércio e seu gradual desenvolvimento dentro da 

sociedade feudal fizeram com que a produção de bens se tornasse cada vez mais aprimorada. 

A qualidade do produto, por conta dos concorrentes, bem como a velocidade da produção 

passaram a ser relevantes e, por conta disso, houve a necessidade de se introduzir no sistema 

produtivo inovações técnicas e mão de obra de melhor qualidade, posto que havia a 

necessidade também de aprimorar o produto, tornando-o mais competitivo. A sociedade, desta 

forma, passa a se transformar por conta desta sua nova organização. Os processos de 

produção se aperfeiçoam visando originalidade, acabamento e preço, frente a uma nova 

clientela a construir. Aí encontramos a preocupação com a especialização, que se introduz e 

transforma as relações sociais. 
198
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 A separação do trabalho em diferentes guildas foi resultado dessa nova demanda. 

Grandes mercadores compravam enormes quantidades de mercadorias de guildas para vendê-

las em outros mercados. Subsequentemente, tais mercadores passam a adquirir a matéria-

prima utilizada por essas guildas, vendendo-as as próprias guildas para, depois, comprar o 

produto acabado, agora valorizado por conta do trabalho humano empregado à matéria-prima. 

Não é preciso dizer que, neste cenário, os empreendedores pagavam aos artesãos apenas parte 

do lucro obtido com o trabalho empregado na matéria-prima, guardando o excedente para si. 

Tal valor excedente consiste em uma das bases do modo de produção capitalista, sendo 

privilégio daqueles que possuem a propriedade dos meios de produção. Neste sentido, Pirenne 

nos fala sobre a separação de trabalho e capital operada neste momento histórico:  

 

Nas corporações da indústria local, padeiros, ferreiros, sapateiros remendões 

etc., as ferramentas, a oficina e a matéria-prima pertencem ao trabalhador, 

como o próprio produto, que vende diretamente aos seus clientes. Na grande 

indústria, ao contrário, o capital e o trabalho separam-se. O operário, 

afastado do mercado, conhece unicamente o empresário que lhe paga, e pelo 

intermédio deste venderá nas escalas do Levante ou nas feiras de 

Novgorodo, os frutos do seu labor, depois de terem passado por muitas 

mãos. 
199

 

 

 Tal passagem expressa os germes da transição do modo produtivo. Com efeito, a partir 

deste ponto a tarefa do capitalista consiste em tentar pagar cada vez menos pelo trabalho para, 

por evidente, tentar extrair deste a maior produção possível com o menor custo. Quanto maior 

o número de pessoas desprovidas de meios de subsistência, maior a quantidade de mão de 

obra disponível no mercado e, portanto, menores os salários. Para a realização da segunda 

tarefa, a de aumentar a produção, foi realizada a divisão do trabalho, de modo que cada 

trabalhador deve realizar apenas uma operação, aumentando gradativamente sua habilidade 

nesta tarefa específica. Como consequência, passariam a executar sua função com maior 

rapidez e, portanto, realizar um maior número de operações num dado tempo. 
200

 

 O modo de produção capitalista, já sabemos, é o responsável pela evolução das 

técnicas produtivas. Conforme o cenário relatado, não é difícil imaginar que a evolução 

subsequente foi a substituição da mão de obra humana pela maquinaria, cumprindo cada vez 
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mais as duas necessidades ditas acima, a de pagar menos pelo trabalho e de, com isso, 

produzir mais. Neste sentido:  

   

Para que a exploração dos trabalhadores assalariados se tornasse possível era 

necessário que a grande massa de camponeses e artífices fosse privada dos 

instrumentos e meios de produção e dos meios de subsistência e fosse 

obrigada a viver vendendo sua força de trabalho. Na verdade, este fenômeno 

precedeu o aparecimento do modo capitalista de produção em todo o Mundo. 

Foi através de expropriações que expulsaram os camponeses das terras, 

através da ruína e do empobrecimento dos artífices, que todos os meios de 

produção – a terra, os instrumentos de produção, e, portanto, os meios de 

subsistência dos trabalhadores – acabaram por se concentrar nas mãos de 

uma minoria de capitalistas, que dispunham, a seu bel-prazer, não só de tudo 

o que tinham tirado às massas trabalhadoras mas também dos trabalhadores 

que tinham sido obrigados a vender-lhes a sua força de trabalho. 
201

 

 

 Este trecho sintetiza toda condição da classe explorada de trabalhadores na transição 

do modo de produção feudal ao capitalista. Conforme tivemos oportunidade de ver, o servo, 

único produtivo na estrutura feudal, através de seu trabalho na terra retira desta os meios de 

subsistência de toda sociedade feudal, inclusive os seus. Com o surgimento da classe 

burguesa, estéril, posto que não produz sua própria subsistência, mas vive do lucro e, com ele, 

busca adquirir o que lhe for necessário, altera-se gradativamente a condição do servo. Este, 

como vimos, sai da estrutura feudal buscando a liberdade dentro dos muros da cidade. Lá 

encontra não só a liberdade, mas também a necessidade de vender sua força de trabalho, único 

bem que possui, já que agora não tem mais uma terra que garanta sua subsistência. Desta 

maneira, a relação entre o produtor e sua subsistência deixa de ser direta e passa a ser 

intermediada pelo mercado:  

 

A relação de cada trabalhador com a sua subsistência já não é directa, mas 

mediada pelo mercado e pelo dinheiro, que testemunha a utilidade social do 

seu trabalho – trabalho socialmente necessário. Isto é, ele deve vender o seu 

produto como mercadoria, para poder comprar com dinheiro as mercadorias 

produzidas por outras unidades isoladas, com as quais entra numa relação de 

comunicação económica que se realiza na troca do mercado. 
202

  

 

Estabelece-se uma divisão clara de classes nessa nova sociedade surgida a partir das 

ruínas daquela feudal: a classe dos proprietários, possuidores dos meios e instrumentos de 
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produção, e a dos trabalhadores assalariados que, despossuídos de quaisquer meios para 

garantir sua subsistência, vendem sua força de trabalho, agora elevada à condição e 

mercadoria.   

 Quanto a este assunto, Paul Sweezy
203

 argumenta que tal se deu simultaneamente ao 

rápido crescimento das cidades no período. Como se sabe, as cidades ofereciam liberdade de 

emprego e melhoria das condições de vida para aquela classe rural oprimida. Os próprios 

burgueses, neste contexto, facilitavam a vinda dos servos para as cidades, vez que também 

precisavam de mais força de trabalho para o desenvolvimento de seus negócios e de soldados 

para a formação de seu poderio militar, ocasionando, portanto, a fuga dos servos.  

 Não obstante este argumento contribuir para o entendimento da transição, o principal 

conflito nesta fase aloca-se entre a produção para o uso, característica do sistema feudal, e a 

produção voltada para o mercado, característica do novo modelo em vias de desenvolvimento. 

Conforme argumenta Paul Sweezy, enquanto a expansão do comércio se limitava às vendas 

ambulantes, seus efeitos não eram significantes, entretanto, na medida em que foram se 

estabelecendo centros comerciais e produtores de mercadorias, a situação se altera, vez que 

estes tinham de ser abastecidos pelas regiões rurais vizinhas e com elas firmavam relações 

comerciais de venda e compra. A partir daí a situação se altera e passam a existir dois 

sistemas, o feudal – para uso – e o comercial – com a produção voltada ao mercado – que 

passam, consequentemente, a se influenciarem mutuamente ante ao convívio compartilhado. 

No embate entre os dois sistemas, a organização e especialização do trabalho característica do 

sistema de produção para a troca se sobressai frente ao sistema produtivo feudal, vez que os 

produtos manufaturados podiam ser comprados mais baratos do que se fossem feitos em casa, 

o que levou a uma consequente pressão para a realização de vendas. A isso se somou a 

possibilidade de acumular riquezas em moeda, em contraste à acumulação de bens perecíveis. 

204
 

 A classe feudal, neste cenário, deveria manter seu luxo e posição, o que agora fazia 

mediante aquisições neste mercado. Para tanto, foi necessária a geração de maiores receitas. 

Entretanto, a análise de Perry Anderson nos demonstra que os rendimentos dos nobres 
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entravam em declínio
205

 no período de crescimento do comércio e para aumentar suas receitas 

recorriam à pilhagem: 

 

O declínio da população levou a uma contratação na demanda de bens de 

subsistência, de maneira que os preços dos cereais caíram depois de 1320. 

Os artífices urbanos e o alto custo de bens produzidos para consumo 

senhorial, em contraste, dispunham de uma clientela de elite e tornavam-se 

progressivamente mais caros. Este processo contraditório afetou 

drasticamente a classe nobre, pois seu modo de vida se havia tornado cada 

vez mais dependente dos bens de luxo produzidos na cidade (o século XIV 

veria o apogeu da pompa feudal, com as modas da corte de Borgonha que se 

espalharam por toda a Europa), enquanto o cultivo nas propriedades 

senhoriais e as obrigações servis de suas propriedades produziam 

rendimentos progressivamente decrescentes. O resultado foi um declínio nos 

rendimentos senhoriais, que por sua vez liberou uma onda de lutas sem 

precedentes enquanto os cavaleiros tentavam recuperar suas fortunas em 

todos os cantos com pilhagens. 
206

 

 

 Resumindo a questão, Paul Sweezy aponta os fatores que, em sua visão, foram 

determinantes para assegurar o colapso do sistema feudal: 

 

A maior eficiência de uma produção mais altamente especializada, os lucros 

maiores derivados da produção para o mercado ao invés de para o uso 

imediato, a maior atração da vida urbana para o trabalhador, esses fatores 

fizeram com que fosse apenas uma questão de tempo a vitória do novo 

sistema, assim que ele se tornou bastante forte para se manter sozinho. 
207

 

 

 A eficácia da produção especializada batia de frente com a feudal, que poderia ser 

adaptada ao novo modo de produção para o mercado, mas era ineficiente e imprópria para 
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este propósito, vez que suas técnicas eram primitivas e precária era a divisão de trabalho. 
208

 

Ademais, a crise demográfica ocasionada pela peste negra em meados do século XIV introduz 

um processo irreversível de dissolução do sistema feudal – baseado nas prestações em 

trabalho – a partir do gradual abandono das corveias em favor de prestações em produtos e, 

posteriormente, em dinheiro. Este processo ocasionado pela carência estrutural de mão de 

obra aumenta a independência do camponês e gera um sistema de produção de modo parcelar, 

que rompe com a unidade e a coesão interna do modo de produção feudal. 
209

 

 Com o renascimento das relações mercantis, passou a ser necessário regrar a atividade 

dos mercadores visando os interesses da classe mercantil. Quanto às atividades, as guildas 

exerceram importante função. Já no aspecto municipal, tratou-se de buscar regulamentar o 

mercado. Nas cidades episcopais, os bispos impunham aos vendedores um justum pretium, 

cuja inobservância caracterizava pecado.
210

 Buscava-se também evitar altas artificiais de 

preços, sobretudo quanto aos alimentos, para que algum mercador não adquirisse uma grande 

quantidade e, com isso, passasse a dominar aquele específico mercado, nele especulando.  

 No fim da Idade Média a taxa de juros, que se mantivera em torno de 12 a 14%, a 

partir do século XV gira em torno de 10 e 5%, num mercado onde o funcionamento do crédito 

aperfeiçoa-se por conta de novidades, tais como a aceitação de letras e do protesto, sendo de 

notável importância os ensinamentos trazidos pelas companhias italianas quanto ao manejo de 

capitais, à escrituração de livros e aos processos de crédito. 
211

  

Quanto às corporações, estas exerciam importante função quanto a este aspecto 

regulatório. Visavam, sobretudo, o exclusivismo e o protecionismo. Internamente, regulavam 

o aspecto qualitativo dos produtos, bem como as horas trabalhadas e o valor dos salários. Já 

quanto à organização das cidades, alinhavam-se cada vez mais os príncipes e os capitalistas, 

pois sem a intervenção dos financistas, os príncipes não poderiam cobrir os gastos públicos e, 

por outro lado, os grandes mercadores e banqueiros contam com os príncipes para protegê-los 

contra abusos e também para garantir a circulação do seu dinheiro e das suas mercadorias. 
212

 

 Deste controle das corporações e atividades mercantis para o controle do governo 
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municipal bastava um passo, o qual foi dado pelos membros mais ricos e poderosos destas 

organizações, tornando-se administradores das cidades. Afinal, enquanto no campo a classe 

dominante se dava pelo nascimento, na cidade se dava pelo dinheiro. 
213

  

Aos poucos, aquela administração municipal, preocupada com interferências externas 

em seu mercado e embasada em um particularismo urbano, ultrapassa os limites das cidades e 

torna-se política de um conglomerado maior. Na medida em que este estado de coisas se 

consolida, nasce o conceito de Estado
214

, preocupado com a proteção de seus membros e com 

o bem comum:  

 

Sem dúvida, o fim da Idade Média está longe de revelar a este respeito uma 

orientação definida e uma política consciente do propósito que se procura 

realizar. Nela não se distinguem, na maioria dos casos, senão tendências 

intermitentes. Entretanto, são de tal índole que é impossível duvidar que o 

Estado, tendo força para fazê-lo, não tomasse, pouco a pouco, o caminho do 

mercantilismo. Essa palavra não se pode empregar aqui sem amplas 

restrições. Mas, por estranho que seja, ainda, aos governos do fim do século 

XIV e princípios do XV, o conceito de uma economia nacional, o certo é que 

a sua conduta revela o desejo de proteger a indústria e o comércio dos seus 

súditos contra a concorrência do estrangeiro, e mesmo, em alguns casos, de 

introduzir na região novas formas de atividade. Inspiram-se a esse respeito, 

no exemplo das cidades. Sua política é, no fundo, unicamente, uma política 

estendida até os limites do Estado. Da política urbana conserva o caráter 

essencial: o protecionismo. Inicia-se a evolução que, por fim, rompendo com 

o internacionalismo medieval, impregnara os Estados de um particularismo 

tão exclusivo como o foi o das cidades durante séculos. 
215

 

 

Posteriormente haverá o aburguesamento do poder central, sobretudo com o 

fortalecimento do mercado interno derivado do fim do intenso comércio com o Oriente com a 

queda de Constantinopla. Já no século XVI, o próprio Estado se tornou mercador e o então 

mercantilismo teorizou o controle estatal sobre a economia. 
216

 

 Com a consolidação deste novo estado de coisas gerado por conta do novo modo de 

produção predominante, altera-se a dinâmica social mediante um novo modelo jurídico, 
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baseado nos interesses dos que encabeçam este novo sistema. Tal modelo é fruto das 

revoluções burguesas que lograram êxito em sua empreita e contempla as exigências da 

época, se sustentando, assim, sob princípios diferentes daqueles inerentes ao feudalismo. 

Vejamos: 

 

Num momento precedente, aquele das sociedades burguesas e capitalistas, 

foi por intermédio de um discurso jurídico que se buscou estruturar as 

formas sociais nascentes. Com os avanços dos exércitos da Revolução 

Francesa – na visão de Hegel o Estado napoleônico – impõe-se na Europa o 

modelo jurídico assente no conceito de Constituição, de Código Civil e de 

Direitos do Homem. Sob o seu influxo desenvolve-se um novo conceito de 

cidadão e de civilidade (a nova sociedade civil – modelo de todo Ocidente), 

mas também as trocas comerciais, as relações de propriedade e de 

transmissão dos bens, e as relações de trabalho, no campo e na fábrica, 

decorrentes das revoluções agrícolas e industriais. 
217

 

   

 Tal trecho demonstra a consolidação institucionalizada das aspirações burguesas por 

meio do modelo jurídico instaurado a partir da Revolução Francesa, fruto da luta burguesa 

pelo poder enquanto classe organizada, não obstante sua consciência de classe tenha se 

dissipado rapidamente. 
218

 

Reforçando este entendimento, José Antonio Maravall sintetiza de forma clara as 

influências que inspiraram o perfazimento da transição em comento, sobretudo apontando a 

alteração do conceito de propriedade no sentido individualista resultante deste processo: 

 

Os sécs. XV a XVII contemplam uma transformação profunda no conceito 

de propriedade, levando-se a cabo de uma maneira radical, a sua 

privatização. De certo que a legislação muda pouco, menos ainda no que diz 

respeito à terminologia, e subsiste toda uma série de instituições de carácter 

feudal. Mas, por baixo de tudo isto, inspirada pela mentalidade individualista 

e burguesa, impulsionada por novas circunstâncias económicas impostas 

pelo desenvolvimento do capitalismo, servida pela técnica jurídica dos 

romanistas, a propriedade evolui num sentido de livre disposição individual 

de bens, afastando-se dos critérios medievais.
 219
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De fato, com a Revolução Francesa ocorre o fim do sistema econômico feudal, 

substituído por um sistema pautado na igualdade (meramente) política, cujas regras levam à 

concorrência de cada indivíduo contra todos na produção de bens e serviços. Desta forma, 

toda a sociedade passa a se sustentar na observância de princípios como o respeito aos pactos 

(pacta sunt servanda); a livre concorrência; o contrato, baseado no acordo de duas partes para 

a transferência de bens segundo as leis, incrementando, portanto, a propriedade individual; e 

no testamento, que garante a transferência sem compensação da propriedade assim 

acumulada, permitindo seu ulterior aumento. Particularmente quanto ao testamento e seus 

efeitos, é interessante notar que na sucessão dinástica o indivíduo não conta como tal, 

situando-se, tão somente, como um elo de uma corrente imóvel. Já na sucessão hereditária, o 

indivíduo passa ao primeiro plano, devendo o herdeiro ser capaz de manter as propriedades 

recebidas, caso contrário o mercado tratará de transferi-la para mãos mais hábeis. 
220

 

 Tudo isso evidencia claramente a nova doutrina que sustenta tal modelo: a 

meritocracia. Nessa nova ordem – a burguesa – a divisão de classes não deriva mais das 

funções desempenhadas, mas sim da riqueza acumulada, resultado de maior ou menor 

habilidade de manuseio das regras ínsitas ao livre mercado.  
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4  FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA PROPRIEDADE NA IDADE MODERNA 

 

4.1 A inadequação do modelo absolutista hobbesiano  

 

 A tarefa que ficou a cargo dos pensadores da chamada modernidade
221

 consistia em 

prover uma nova justificativa teórica para a realidade política e social em oposição ao modelo 

medieval, legitimando o poder político em novas bases, diversas daquela do antigo regime. O 

modelo contratualista é o que, neste aspecto, sugeriu uma alteração do entendimento anterior 

segundo o qual a sociedade política era vista como uma mera continuação da natureza – ideia 

predominante na Idade Média – e exaltou a participação do indivíduo como centro do 

ordenamento, e, por consequência, como fonte do poder político. Dentro deste diapasão, abriu 

novas perspectivas e estabeleceu novas justificativas teóricas para as instituições que se 

mostravam mais interessantes à nova realidade em fase de transformação por conta da 

alteração do modelo produtivo, conforme exposto no capítulo anterior.  

 Neste tópico iremos expor brevemente os motivos pelos quais o modelo hobbesiano 

não serviu ao sistema capitalista em ascensão e ao modelo de propriedade por ele pretendido. 

 Podemos sintetizar o pensamento hobbesiano quanto ao estado de natureza a partir de 

sua clássica passagem: “...durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum 

capaz de os manter a todos em respeito, eles se encontram naquela condição a que se chama 

guerra; e uma guerra que é de todos os homens contra todos os homens.”
222

 A partir desta 

situação natural, extrai como consequência a inexistência do justo e do injusto ante à ausência 

de um poder comum que os estabeleça. E, ainda: 

 

Outra consequência da mesma condição é que não há propriedade, nem 

domínio, nem distinção entre o meu e o teu; só pertence a cada homem 

aquilo que ele é capaz de conseguir, e apenas enquanto for capaz de 

conservá-lo. É pois esta a miserável condição em que o homem realmente se 

encontra, por obra da simples natureza. 
223
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Com esse trecho, podemos iniciar a análise de Hobbes entendendo que para o referido 

pensador a propriedade não consiste em um direito natural. Já no capítulo XV de Leviatã 

expõe de maneira clara o que aqui se pretende apontar: 

 

Portanto, para que as palavras ‘justo’ e ‘injusto’ possam ter lugar, é 

necessária alguma espécie de poder coercitivo, capaz de obrigar igualmente 

os homens ao cumprimento de seus pactos, mediante o terror de algum 

castigo que seja superior ao benefício que esperam tirar do rompimento do 

pacto, e capaz de fortalecer aquela propriedade que os homens adquirem por 

contrato mútuo, como recompensa do direito universal a que renunciaram. E 

não pode haver tal poder antes de erigir-se o Estado. O mesmo pode deduzir-

se também da definição comum da justiça nas Escolas, pois nelas se diz que 

a justiça é a vontade constante de dar a cada um o que é seu. Portanto, onde 

não há o seu, isto é, não há propriedade, não pode haver injustiça. E onde 

não foi estabelecido um poder coercitivo, isto é, onde não há Estado, não 

há propriedade, pois todos os homens têm direito a todas as coisas. 
Portanto, onde não há Estado nada pode ser injusto. De modo que a natureza 

da justiça consiste no cumprimento dos pactos válidos, mas a validade dos 

pactos só começa com a instituição de um poder civil suficiente para obrigar 

os homens a cumpri-los, e é também só aí que começa a haver propriedade. 
224

 (destacamos)  

 

Neste excerto temos a clara a ideia hobbesiana em relação ao tema que será 

desenvolvido neste capítulo. Para Hobbes, a propriedade não consiste em um direito natural, 

tal como Locke a coloca (conforme veremos abaixo), ao contrário, apenas passa a existir 

quando há um Estado que então estabeleça o que é de cada um, pois sem o Estado, sem um 

poder coercitivo, todos os homens têm, por natureza, direito a todas as coisas. Pois onde não 

há Estado, há uma guerra perpétua entre os homens, na qual cada coisa é de quem a apanha e 

conserva pela força, o que não se trata de propriedade, mas de incerteza. 
225

 

 Com o advento do Estado, cada súdito passa a ter propriedade, entretanto esta não se 

dá de maneira absoluta, posto que não exclui o soberano de sua ingerência: 

 

De onde podemos concluir que a propriedade que um súdito tem em suas 

terras consiste no direito de excluir todos os outros súditos do uso dessas 

terras, mas não de excluir o soberano, quer este seja uma assembleia ou um 

monarca. Dado que o soberano, quer dizer, o Estado (cuja pessoa ele 

representa), se entende que nada faz que não seja em vista da paz e 
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segurança comuns, essa distribuição das terras deve ser entendida como 

realizada em vista do mesmo. 
226

 

 

Em face de tais apontamentos, nada nos parece mais estranho às aspirações burguesas 

do que uma propriedade que preveja possibilidade de uso pelo soberano e uma distribuição de 

terras pelo Estado visando a paz e a segurança de todos. Aliás, no capítulo XXIX, Hobbes nos 

fala sobre as coisas que levam à dissolução de um Estado, dentre elas consta: “A quinta 

doutrina que tende para a dissolução do Estado é que todo indivíduo particular tem 

propriedade absoluta de seus bens, a ponto de excluir o direito do soberano.” 
227

 Ou seja, a 

ideia de uma propriedade particular absoluta consiste, para Hobbes, em uma causa possível de 

dissolução de um Estado. Demonstrando a mesma inadequação do modelo político 

hobbesiano aos interesses burgueses, João Paulo Monteiro nos diz:  

 

Parece-me insustentável que o Estado hobbesiano se deixe qualificar como 

Estado burguês. (...) Pelo contrário, o Estado hobbesiano exigiria dos grupos 

burgueses um certo tipo de submissão, tanto política como econômica, que 

dificilmente poderia ser encarada como favorável a seus interesses – e creio 

até que só poderia ser vista como contrária a esses interesses. 
228

 

 

 Afinal, a escolha de um modelo hobbesiano de sociedade política implica a 

dependência em relação à vontade de um soberano. Ademais, conforme a história 

demonstrou, o modelo político capaz de servir aos interesses da classe burguesa e à expansão 

da atividade capitalista privada foi o modelo antiabsolutista lockeano
229

 e não o modelo 

absolutista hobbesiano. Por esse motivo, bem como pelos demais apresentados acima, 

passaremos à análise da obra de John Locke, vez que o pensador, em sua obra Segundo 

Tratado sobre o Governo, exalta o objetivo da união dos homens em comunidade como sendo 

a proteção da propriedade privada, elevada à condição de direito natural, influenciando de 
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maneira determinante a construção jurídica posteriormente desenvolvida. Motivo pelo qual 

dedicaremos o item seguinte à análise desta obra.  

 

4.2 John Locke  

 

“O objetivo grande e principal, portanto, da união dos 

homens em comunidade, colocando-se eles sob governo, 

é a preservação da propriedade.” 
230

  

 

É notável a contribuição de John Locke na formação do modelo jurídico predominante 

após a Revolução Francesa que, conforme dito no capítulo anterior, coloca fim ao pluralismo 

constante do sistema feudal e estabelece uma noção clara e segura de propriedade. Com 

efeito, suas ideias, talvez mais do que as de qualquer outro pensador, influenciaram 

decisivamente o teor das diversas constituições liberais elaboradas posteriormente. Thomas 

Jefferson, ao que nos parece, extraiu diversos conceitos da obra de Locke para a elaboração da 

Declaração de Independência americana em 1776.  

Em apertada síntese, em seu Ensaio Acerca do Entendimento Humano (1690)
 231

, 

Locke desenvolve uma crítica à doutrina das ideias inatas e apresenta as bases de seu 

empirismo, pelo qual todas as ideias são provenientes da experiência sensível que, junto com 

a reflexão, promovem nosso conhecimento. Rompendo com a tradição que lhe antecede, e que 

fundamentava a doutrina da origem divina do poder, Locke sustenta que o poder político e a 

sociedade civil são frutos de um pacto firmado entre indivíduos que, até então, encontravam-

se no estado de natureza. Locke então se centra no indivíduo como fonte do poder político.  

Na esteira deste pensamento é que Locke desenvolve, no Primeiro Tratado sobre o 

Governo, seu posicionamento contra a origem divina do poder político, combatendo Robert 

Filmer (1588-1653), defensor do absolutismo dos Stuarts com base no poder divino dos 

monarcas.  

Não obstante o rico teor de suas obras, é inegavelmente em seu Segundo Tratado sobre 

o Governo (doravante apenas Segundo Tratado) que Locke desenvolve as ideias chaves para o 

entendimento do tema desenvolvido neste trabalho. Afinal, é nesta obra que expõe sua 

argumentação pretendendo demonstrar que a garantia da propriedade consiste no objetivo da 

                                                           
230

 LOCKE, John. Segundo Tratado do Governo. Trad. E. Jacy Monteiro. São Paulo: Nova Cultural (Os 

Pensadores), 1991, p. 264.  
231

 LOCKE, John. Ensaio Acerca do Entendimento Humano. Trad. Anoar Aiex. São Paulo: Nova Cultural (Os 

Pensadores), 1991, passim.  



86 

 

sociedade civil. 
232

 Neste rumo, Mario Losano afirma que “Locke é talvez o único a dizer 

claramente que, para a sociedade na qual ele vive, o bem comum consiste na garantia da 

propriedade privada.” 
233

  

 Locke inicia a referida obra dissertando sobre o poder político, sendo necessário para 

entendê-lo a compreensão do estado de natureza em que os homens viviam antes da aparição 

de tal poder. Na visão lockeana, o estado de natureza é aquele em que não há subordinação ou 

sujeição a qualquer autoridade, predominando a igualdade e a liberdade. Vejamos:  

 

Para bem compreender o poder político e derivá-lo de sua origem, devemos 

considerar em que estado todos os homens se acham naturalmente, sendo 

este um estado de perfeita liberdade para ordenar-lhes as ações e regular-lhes 

as posses e as pessoas conforme acharem conveniente, dentro dos limites da 

lei da natureza, sem pedir permissão ou depender da vontade de qualquer 

outro homem.  

Estado também de igualdade, no qual é recíproco qualquer poder e 

jurisdição, ninguém tendo mais do que qualquer outro; nada havendo de 

mais evidente que criaturas da mesma espécie e da mesma ordem, nascidas 

promiscuamente a todas as mesmas vantagens da natureza e ao uso das 

mesmas faculdades, terão também de ser iguais umas às outras sem 

subordinação ou sujeição. 
234

 

 

Locke nos parece descrever o estado de natureza como um estado de liberdade e 

igualdade, um estado desprovido de autoridade civil, e diferentemente de Hobbes, que vê uma 

amoralidade nesta condição, Locke vê uma espécie de lei moral nos guiando neste estado, 

estando a execução das leis da natureza nas mãos de todos os homens: 
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E para impedir a todos os homens que invadam os direitos dos outros e que 

mutuamente se molestem, e para que se observe a lei da natureza, que 

importa na paz e na preservação de toda a Humanidade, põe-se, naquele 

estado, a execução da lei da natureza nas mãos de todos os homens, 

mediante a qual qualquer um tem o direito de castigar os transgressores 

dessa lei em tal grau que lhe impeça a violação, pois a lei da natureza seria 

vã, como quaisquer outras leis que digam respeito ao homem neste mundo, 

se não houvesse alguém nesse estado de natureza que não tivesse poder para 

pôr em execução aquela lei e, por esse modo, preservasse o inocente e 

restringisse os ofensores. 
235

 

 

Assim sendo, para o referido pensador a lei natural é vista num sentido forte, provida 

de eficácia, vez que em nome da Humanidade qualquer indivíduo ameaçado pode julgar o 

transgressor da lei natural e fazer-se executor da sentença. Desta afirmação extraímos a 

condição de igualdade existente no estado de natureza, conforme a jurisdição recíproca dos 

indivíduos, bem como podemos extrair uma associação entre lei e sanção, lembrando a lição 

de Leo Strauss no sentido de que, para ser lei, a lei da natureza deve ter sanções. 
236

  

Para sair de tal estado, os homens concordam mutuamente e em conjunto em formar 

uma comunidade, fundando o corpo político. A razão para tanto Locke deixa claro em 

diversos trechos
237

 do Segundo Tratado: a preservação da propriedade. 
238

 

Mas se para Locke os homens são livres no estado de natureza, qual a razão de se 

unirem em comunidade para se sujeitarem ao domínio e controle de um poder? Em resposta, 

Locke nos diz: 

 

Ao que é óbvio responder que, embora no estado de natureza tenha tal 

direito [liberdade], a fruição do mesmo é muito incerta e está constantemente 

exposta à invasão de terceiros porque, sendo todos reis tanto quanto ele, todo 

homem igual a ele, e na maior parte pouco observadores da equidade e da 

justiça, a fruição da propriedade que possui nesse estado é muito insegura, 

muito arriscada. Estas circunstâncias obrigam-no a abandonar uma condição 

que, embora livre, está cheia de temores e perigos constantes; e não é sem 
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razão que procura de boa vontade juntar-se em sociedade com outros que 

estão já unidos, ou pretendem unir-se, para a mútua conservação da vida, da 

liberdade e dos bens a que chamo ‘propriedade’. 
239

 

 

Trata-se de mais uma passagem onde Locke exalta o objetivo de unirem-se os 

homens em sociedade, sendo tal objetivo a proteção da propriedade e sua fruição certa e 

segura. Por conta disso, o quinto capítulo do Segundo Tratado, intitulado Da Propriedade, 

consiste sem sombra de dúvida no cerne da referida obra. Desta forma, passamos agora à 

análise do conceito lockeano de propriedade e, no momento seguinte, analisaremos as 

consequências decorrentes deste conceito, bem como das demais assertivas feitas pelo 

pensador ao longo da referida obra.  

 

4.2.1 O conceito lockeano de propriedade  

 

Locke, logo no princípio do capítulo V de seu Segundo Tratado nos diz: “é muito claro 

que Deus, conforme diz o Rei Davi (SL 113, 24), ‘deu a terra aos filhos dos homens’, 

concedendo-a em comum a todos os homens”.
 240

 A partir de tal pressuposto – de que a terra 

foi dada em comum a todos os homens – Locke se lança no desafio de provar como podem os 

homens chegar a estabelecer propriedade sobre aquilo que Deus deu em comum à 

Humanidade e isto independente de qualquer pacto expresso entre os membros da 

comunidade.
241

 Locke intenta, portanto, demonstrar como foi possível ao homem estabelecer 

propriedade individual sobre o que até então era comum, independente de qualquer convenção 

humana ou organização política neste sentido. Em outras palavras, pretende demonstrar a 

existência do direito de propriedade num estado pré-político.  
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Inicia tal argumentação dizendo que tudo aquilo que foi dado aos homens em comum 

deve ser usado para o sustento e conforto de sua existência.
 242

 Assim, embora todos os frutos 

pertençam a todos, é necessário um meio de apropriação para que tal fruto possa ser utilizado 

para seu propósito (para alimentação e sustento) sem que qualquer outro possa alegar 

qualquer direito a tal alimento, antes que este traga o benefício de sustentar-lhe a vida, caso 

contrário os homens morreriam de fome mesmo havendo abundância de alimentos. Tal meio 

consiste no trabalho, visto como algo que pertence à pessoa. Vejamos: 

 

Embora a terra e todas as criaturas inferiores sejam comuns a todos os 

homens, cada homem tem uma propriedade em sua própria pessoa; a esta 

ninguém tem qualquer direito senão ele mesmo. O trabalho do seu corpo e a 

obra das suas mãos, pode dizer-se, são propriamente dele. Seja o que for que 

ele retire do estado que a natureza lhe forneceu e no qual o deixou, fica-lhe 

misturado ao próprio trabalho, juntando-se-lhe algo que lhe pertence, e, por 

isso mesmo, tornando-o propriedade dele. Retirando-o do estado comum em 

que a natureza o colocou, anexou-lhe por esse trabalho algo que o exclui do 

direito comum de outros homens. 
243

  

 

 A partir do trecho descrito, podemos inferir que Locke vê em cada homem um 

potencial proprietário, pois por meio do trabalho, que a ele pertence, aqueles frutos da terra 

que até então eram comuns se tornam propriedade individual. A partir daí podemos concluir 

que o consumo dos frutos disponíveis se converte em apropriação legítima destes, pois Deus 

deu a terra aos homens para seu sustento, de modo que a ideia de pertencimento fica associada 

à condição natural de sobrevivência; e tal direito, evidentemente, não depende do 

consentimento dos demais
244

, sendo a propriedade, portanto, não uma condição política, mas 

natural.  

Desta forma, “Deus, mandando dominar, concedeu autoridade para a apropriação; e a 

condição da vida humana, que exige trabalho e material com que trabalhar, necessariamente 

introduziu a propriedade privada.” 
245

 Dentro deste diapasão, o trabalho, por si só, estabelece 

a propriedade independente de pactos expressos entre os membros da comunidade. Com o que 

discorda Proudhon, para o qual o trabalho por si não pode transformar a posse em 
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propriedade, pois, se assim fosse, o homem cessaria de ser proprietário quando deixasse de 

trabalhar. 
246 

 Quanto ao pressuposto lockeano segundo o qual aquilo que foi dado ao homem em 

comum deve ser usado para seu sustento e, portanto, deve haver um meio de apropriação, 

Proudhon apresenta a seguinte argumentação: primeiramente, o pensador francês pontua que 

o homem tem o direito de ocupar pelo simples fato de existir, não podendo prescindir de uma 

matéria de exploração e trabalho para manter-se vivo. Proudhon, então, ressalta a importância 

da terra enquanto necessária para a sobrevivência humana, tal como a água, o ar e a luz. 

Vejamos: 

 

Um homem a quem fosse vedado transitar pelas estradas, parar no campo, 

abrigar-se nas cavernas, acender fogo, colher frutos selvagens, apanhar ervas 

e cozinhá-las numa panela de barro, esse homem não poderia viver. Assim a 

terra, como a água, o ar e a luz, é um objeto de primeira necessidade do qual 

todos devem poder usufruir livremente, sem com isso prejudicar os outros; 

então por que a terra é apropriada? 
247

 

 

Pretende com isso derrubar os argumentos de C. Comte, segundo o qual a terra é 

passível de ser apropriada por ser um bem finito, diferentemente da água, do ar e da luz. O 

argumento de C. Comte é facilmente rebatido por Proudhon, pois, ao nos apropriarmos de 

uma quantidade qualquer de água, ar ou luz, disso não resulta mal a ninguém, já que sobrará o 

suficiente para todos, mas, quanto ao solo, a situação altera-se, já que qualquer apropriação de 

um bem limitado prejudica os demais por faltar-lhes o necessário a sua sobrevivência, 

conforme o trecho exposto acima. Em resumo, na medida em que a terra consiste em algo 

necessário à nossa conservação, é, na visão de Proudhon, bem comum (tal como o ar), 

portanto coisa não passível de apropriação. 
248

 

 Até aqui o pensamento desenvolvido coaduna-se em certa medida com o pensamento 

lockeano exposto, vez que ambos partem do pressuposto de que a terra é comum a todos os 

homens e, ainda, ambos afirmam ser a terra necessária para que o humano dela retire sua 

sobrevivência. Mas Proudhon vai além: como o solo consiste em bem finito, encontrado em 
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quantidade muitíssimo menor que a água, o ar e a luz, seu uso deve ser regulamentado, para o 

interesse de todos e não em benefício de uma minoria. Ora, se pretendemos uma igualdade de 

direitos e se estamos diante de um bem limitado, tal igualdade só pode ser realizada pela 

igualdade de posse; 
249

 e como o número de ocupantes varia conforme os nascimentos e 

óbitos, a quota de matéria destinada a cada um varia conforme tal número de ocupantes; 

assim, a posse nunca deve permanecer fixa, sendo impossível sua transformação em 

propriedade. 
250

 Chega, então, a seguinte máxima: “O direito de ocupar é igual para todos. 

Não estando a medida da ocupação na vontade, mas nas condições variáveis do espaço e do 

número, a propriedade não pode se formar.” 
251

 Ou seja, se se parte do pressuposto de que a 

terra foi dada em comum aos homens – pressupondo igualdade de condições –, chega-se à 

conclusão que a quantidade de bens destinados aos humanos para sua subsistência varia 

conforme o número destes altera-se na terra, não podendo a propriedade se formar.  

  Feitas as devidas colocações do pensamento de Proudhon em relação às assertivas 

extraídas da obra de Locke, analisemos com a devida cautela uma pequena parte do trecho 

transcrito acima constante do Segundo Tratado: “cada homem tem uma propriedade em sua 

própria pessoa; a esta ninguém tem qualquer direito senão ele mesmo”. Tal afirmação se torna 

claramente compreensível se a analisarmos a partir de uma situação de escravidão, pois 

segundo a lógica do trecho em comento, havendo dois sujeitos em relação, é clara a ideia de 

que um (o senhor) não pode estabelecer propriedade sobre o outro (escravo), afinal, apenas 

este tem a propriedade sobre si mesmo e ninguém mais. Entretanto, Locke não nos parece 

pretender este entendimento, já que sua frase é clara no sentido de dizer que cada homem tem 

propriedade em sua própria pessoa, ou seja, nele mesmo. A, portanto, tem propriedade 

exclusiva em A, ele mesmo. No entanto essa ideia de estrita reflexividade não se mantém: 

 

Sendo a propriedade o direito exclusivo de dispor ou de controle, e se A 

controla o mesmo A e ao mesmo tempo, então isso implica que A é um 

governante enquanto está sendo governado ao mesmo tempo. Isto é violar o 

princípio da não-contradição. Se eu interpreto ‘Eu me controlo’, no sentido 
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de estrita reflexividade, isto produz uma afirmação contraditória que afirma 

e nega que eu sou um mestre ou vencedor em um e no mesmo sentido. O 

mesmo pode ser dito sobre o conceito de propriedade. Precisamos distinguir 

um sujeito de seu objeto se queremos torná-lo possível falar de uma relação 

de propriedade ou controle. 
252

 

 

 Rejeitando a posição de estrita reflexividade, Kiyoshi Shimokawa nos apresenta sua 

ideia de reflexividade moderada: 

 

Quando digo ‘eu tenho propriedade em minha própria pessoa’, significa algo 

como isto: eu, que existo agora, tenho o direito de pensar como eu vou ser no 

futuro, para tomar uma decisão sobre o que fazer com minha pessoa, e de 

dispor de minha pessoa com exclusividade durante um período de tempo no 

futuro, de acordo com a minha decisão presente. Ou então, isso significa que 

a minha parte racional tem o direito de dispor com exclusividade da parte 

desejante da minha pessoa. Se nós trazemos na escala de tempo ou na 

distinção entre a parte governante e a governada, então podemos evitar a 

contradição lógica que vimos acima. Assim, podemos afirmar que é possível 

ter uma reflexividade moderada. 
253

 

 

 Para Shimokawa, a reflexividade moderada consiste no correto entendimento acerca 

da passagem de Locke em análise. Ademais, dando sequencia à argumentação, Shimokawa 

nos leva à ideia de que uma das interpretações possíveis para a ideia lockeana de que “cada 

homem tem uma propriedade em sua própria pessoa” é colocá-la num dualismo mente/corpo, 

segundo o qual a mente humana, com sua razão, seria a governante, tendo poder exclusivo de 

dispor e controlar a parte não-mental, ou seja, o corpo humano, então governado. 
254

 

Por fim, temos outra característica importante no conceito de propriedade para Locke: 

sua exclusividade. “Porquanto não terei verdadeiramente propriedade naquilo que outrem 
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pode, por direito tirar-me quando lhe aprouver” 
255

 A propriedade, assim, deve revestir-se de 

caráter exclusivo para ser considerada como tal, devendo excluir qualquer interferência de 

terceiros, inclusive de grupos ou associações políticas, vez que a constituição da propriedade 

independe destes e, portanto, tais grupos devem ser, também, excluídos de interferir 

arbitrariamente sobre a propriedade constituída.  

Adiante, à luz do conceito de propriedade construído por Locke e exposto neste item, 

veremos como Locke estabelece, apenas num primeiro momento, uma limitação para que a 

apropriação se dê. Posteriormente, procurando manter a lógica de seus argumentos, Locke 

descontrói esta ideia de limitação e estabelece uma ideia de apropriação ilimitada.  

 

4.2.2 A limitação para a acumulação de propriedades 

   

 Superada a análise do conceito de propriedade para Locke, conforme as disposições do 

Segundo Tratado podemos identificar uma momentânea preocupação em estabelecer limites 

para a apropriação. Com efeito, Locke parece deixar claro que toda apropriação depende da 

existência de quantidade suficiente para os demais homens e que todo desperdício deve ser 

condenado. Assim, nos parágrafos 27 e 31 nos diz: 

 

Desde que esse trabalho é propriedade exclusiva do trabalhador, nenhum 

outro homem pode ter direito ao que se juntou, pelo menos quando houver 

bastante e igualmente de boa qualidade em comum para terceiros. 
256

 

(destacamos) 

 
A mesma lei da natureza que nos dá por esse meio a propriedade também a 

limita igualmente. ‘Deus nos deu de tudo abundantemente’ (I Tim 6, 17) é a 

voz da razão confirmada pela inspiração. Mas até que ponto no-lo deu? Para 

usufruir. Tanto quanto qualquer um pode usar com qualquer vantagem para a 

vida antes que se estrague, em tanto pode fixar uma propriedade pelo próprio 

trabalho; o excedente ultrapassa a parte que lhe cabe e pertence a 

terceiros. Deus nada fez para o homem estragar e destruir. 
257

 

(destacamos)  

 

 Conforme os trechos em destaque, podemos identificar em Locke uma preocupação no 

sentido de que toda apropriação deve ser consciente, devendo, portanto, ser feita apenas na 
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medida em que haja bens igualmente suficientes e de boa qualidade para os demais homens, 

sendo todo excedente, aquilo que o apropriador sequer consegue consumir, algo que 

ultrapassa seu quinhão outorgado por Deus, cabendo não a ele, mas aos seus semelhantes. 

Vale ressaltar, neste ponto, que Locke parte do pressuposto de que os bens existentes 

encontram-se na natureza de forma abundante e que, ainda, Deus nada fez para o homem 

estragar ou destruir. Tais colocações certamente indicam uma preocupação do pensador em 

vedar qualquer apropriação desnecessária que acarrete o perecimento dos frutos
258

, e nociva, 

que simplesmente destrua os frutos sem dar-lhes o devido fim.  

 Cumpre destacar que tal limitação torna-se coerente com a noção de igualdade 

constante da obra de Locke. Sendo os homens portadores de iguais direitos à vida e ao bem-

estar, o direito de apropriação torna-se limitado de modo a garantir aos demais homens tais 

direitos, do contrário a igualdade restaria prejudicada. Assim, a apropriação de uns não pode 

significar a diminuição de tais direitos para outros.  

 

4.2.3 Argumentos para a acumulação ilimitada 

 

Frente a tais limitações, Locke nos apresenta dois argumentos importantes para a 

compreensão de sua teoria, de modo a contornar os argumentos utilizados e defender uma 

ideia de apropriação ilimitada. O primeiro consiste na possibilidade de acumulação ilimitada 

(e sem perecimento de frutos) ocasionada pela utilização da moeda. Já o segundo exalta a 

produtividade ocasionada pela apropriação, conforme o trabalho aplicado à terra. 

Analisaremos à frente cada um desses argumentos apresentados por Locke para superar a 

então aparente limitação e, adicionalmente, analisaremos a questão da limitação de ordem 

física e sua relação com o trabalho assalariado.  

 

4.2.3.1    A utilização da moeda  

 

 Ao final do parágrafo 36 de seu Segundo Tratado, Locke faz uma importante 

afirmação, contrariando os argumentos de limitação para a apropriação, conforme expostos 

acima. Vejamos:  
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Mas, seja lá como for, ao que não quero dar importância, ouso afirmar 

corajosamente o seguinte: – a mesma regra de propriedade, isto é, que todo 

homem deve ter tanto quanto possa utilizar, valeria ainda no mundo sem 

prejudicar a ninguém, desde que existisse terra bastante para o dobro dos 

habitantes, se a invenção do dinheiro e o tácito acordo dos homens, 

atribuindo um valor à terra, não tivessem introduzido – por consentimento – 

maiores posses e o direito a elas. 
259

 

 

Com este trecho, Locke nos parece iniciar sua argumentação contra a limitação para a 

acumulação de propriedade, pois ela apenas subsistiria se a invenção do dinheiro não tivesse, 

por consentimento, criado maiores posses e o direito a elas. Assim, o advento do dinheiro – 

feito por consentimento tácito – remove as anteriores limitações à apropriação, invalidando o 

pré-requisito de que cada qual deveria ter tanta quanto pudesse utilizar. 
260

 

De fato, a acumulação exacerbada de frutos faz com que estes pereçam antes do 

consumo, o que, como vimos, é expressamente recriminado por Locke. Entretanto, tal 

situação se altera completamente com o surgimento do dinheiro que, por convenção, torna 

todas as propriedades mensuráveis e representáveis em um determinado valor em moeda, bem 

não perecível e de fácil administração até mesmo para um homem só. Assim, com a invenção 

do dinheiro passou a ser possível ao homem acumular ilimitadamente, não mais se prendendo 

às limitações impostas pela natureza e não mais sujeitando os bens ao perecimento.   

 Locke ainda define o dinheiro como “algo duradouro que os homens pudessem 

guardar sem estragar-se, e que por consentimento mútuo recebessem em troca de sustentáculo 

da vida, verdadeiramente úteis mas perecíveis” 
261

. Desta forma, o pensador exalta o caráter 

não perecível do dinheiro, que faz com que ele possa representar uma enorme quantidade de 

propriedades acumuladas de maneira a não desperdiçar tais bens. Tal ideia é claramente 

exposta no parágrafo 50 do Segundo Tratado:  

 

Mas como o ouro e a prata são de pouca utilidade para a vida humana em 

comparação com o alimento, vestuário e transporte, tendo valor somente 

pelo consenso dos homens, enquanto o trabalho dá em grande parte a 

medida, é evidente que os homens concordam com a posse desigual e 

desproporcionada da terra, tendo descoberto, mediante consentimento tácito 

e voluntário, a maneira de um homem possuir licitamente mais terra do que 

aquela cujo produto pode utilizar, recebendo em troca, pelo excesso, ouro e 
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prata que podem guardar sem causar dano a terceiros, uma vez que estes 

metais não se estragam nas mãos de quem os possui. 
262

 

 

A partir do trecho acima, temos que o dinheiro, sendo um bem não perecível, torna sua 

acumulação permitida por não lesar terceiros, o que, como dito, ocorreria no caso de 

acumulação de bens perecíveis. De fato, a acumulação de bens perecíveis subtrai sua 

circulação e ocasiona seu perecimento, sendo, portanto, recriminável conforme a regra do não 

desperdício exposta por Locke no parágrafo 31, visto acima.  

No caso da terra, temos que sua apropriação ilimitada torna-se permitida ante ao uso 

da moeda como meio de representar propriedades acumuladas. Desta forma, com a adoção do 

dinheiro, todas as propriedades de um determinado território são desde logo apropriáveis por 

um só sujeito, permitindo que os demais homens permaneçam sem propriedades. Tal situação 

será detalhadamente analisada abaixo quando tratarmos da relação entre propriedade e 

desigualdade no pensamento lockeano.  

 

4.2.3.2    O aumento da produtividade pela apropriação  

 

Ao analisar a teoria lockeana, e partindo do pressuposto adotado pelo pensador, de que 

os bens da natureza existem em abundância, não encontramos problemas em sua teoria quanto 

aos frutos colhidos, vez que a natureza os proporciona espontaneamente. Entretanto, o 

problema se agrava quando tratamos do problema da terra e sua apropriação, pois ao cercar 

uma terra o indivíduo tira do domínio comum não só os frutos e animais nela pertencentes, 

mas um pedaço da própria natureza. 
263

  

 Neste caso, a apropriação é justificada pelo esforço. Coerentemente com o restante de 

sua teoria, ao empregar algo que é seu – o trabalho – à terra, esta se torna sua. Referida 

apropriação para suprir as necessidades individuais não consiste em problema de grande 

preocupação, mas sim a produção além de tal necessidade, aquela voltada à troca.  

 Em resposta, Locke
264

 argumenta que a apropriação da terra para tal produção não 

consiste em subtração da natureza, mas ao contrário aumenta a quantidade de frutos 
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disponíveis para o sustento humano. Mediante o trabalho, o solo adequadamente utilizado por 

aquele que dele se apropriou produz muito mais do que a natureza espontaneamente 

proporcionaria. Assim, a atividade agrícola multiplica os bens necessários à conservação da 

vida, de modo a tornar-se, nesta visão, legítima. Tal afirmação pressupõe, conforme nos 

ensina Macpherson
265

, que o aumento da produtividade total será distribuído em benefício (ou 

pelo menos sem prejuízo) daqueles que ficaram sem terras suficientes. Macpherson assim nos 

resume tal argumento lockeano:  

 

Portanto, quando os resultados da apropriação além do limite inicial são 

medidos pelo teste fundamental (provimento das necessidades vitais, para 

todos os outros), mais do que pelo teste instrumental (disponibilidade de 

terras bastantes para que delas os outros tirem suas necessidades), a 

apropriação além do limite assume uma virtude positiva.  

(...) 

Em resumo, a apropriação de terras, em quantidade tal que não deixe tantas 

nem tão boas para os outros é justificada, tanto pelo consentimento tácito 

dado implicitamente às consequências inevitáveis da adoção do dinheiro, 

como pela afirmativa de que os padrões dos que não têm terras, onde estas 

estão todas apropriadas e utilizadas são mais elevados do que os padrões de 

quaisquer outros, em qualquer lugar onde a terra não esteja 

generalizadamente apropriada. 
266

 

 

Desta forma, caso a produção realizada pelo sujeito apropriador – mais eficaz que a 

produção natural – seja revertida para o benefício dos homens que, por conta desta 

apropriação, tornaram-se despossuídos, o argumento lockeano encontraria legitimidade.  

 

4.2.3.3    A limitação de ordem física e o trabalho assalariado como condição natural  

 

Locke inicia o já mencionado parágrafo 36 do Segundo Tratado constatando a 

limitação imposta pela natureza para a acumulação concernente à capacidade humana de 

proteção e de consumo de bens. Isso significa que a um homem isolado e seu intrínseco poder 

de trabalho é possível apropriar-se tão somente de um determinado pedaço de terra, de certa 

quantidade de bens e consumir certa quantidade de frutos.  

Podemos constatar que tal limitação caracteriza-se como sendo de ordem física. 

Afinal, um homem isolado, com apenas de seu trabalho, não pode apropriar-se de uma imensa 
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quantidade de frutos e terras, protegendo-os apropriadamente. Entretanto, ao analisar com a 

devida cautela o Segundo Tratado, percebemos que tal limitação é implicitamente superada 

por Locke conforme a ideia de trabalho assalariado seja pressuposta pelo autor como uma 

condição natural. Vejamos: 

 

Assim a grama que o meu cavalo pastou, a turfa que o criado cortou, o 

minério que extraí em qualquer lugar onde a ele tenho direito em comum 

com outros, tornam-se minha propriedade sem a adjudicação ou o 

consentimento de qualquer outra pessoa. O trabalho que era meu, retirando-

os do estado comum em que se encontravam, fixou a minha propriedade 

sobre eles. 
267

 (destacamos)  

   

 Com este trecho, Locke parece legitimar a apropriação do trabalho alheio – do criado – 

como forma legítima de aumento de propriedade – do senhor – e, ainda, supor a relação 

salarial também como condição natural. De fato, se analisarmos o argumento visto acima 

(item 4.2.3.2), onde Locke nos fala sobre a apropriação de grandes porções de terra para o 

aumento da produção voltada à troca, somos levados a crer que, de fato, estava supondo a 

validade da relação salarial, pela qual um homem pode licitamente adquirir o trabalho de 

outro como meio de aumentar sua riqueza, do contrário não nos falaria em hectares e mais 

hectares produtivos, algo que só é possível a um homem mediante a aquisição de força de 

trabalho alheia. 
268

  

Conforme a visão de James Tully
269

, endossada por Edgar José Jorge Filho
270

, a turfa 

cortada pelo criado descrito por Locke consiste numa tarefa completa realizada por um servo, 

com seus próprios instrumentos, e não um trabalho realizado com instrumentos de produção 

pertencentes ao capitalista. 
271

 Nesta visão, o servo é livre para optar trabalhar ou não ao 

senhor, diferente do escravo e do trabalhador assalariado que não possuem real opção entre 

trabalhar ou não, visto que os meios de produção são açambarcados pelos capitalistas e, 
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portanto, não lhe pertencem. Em sua argumentação, Jorge Filho coloca que o produto do 

trabalho do servo se acrescenta à propriedade do senhor, conforme o contrato firmado entre 

eles e que:  

 

Enquanto, sob o governo doméstico do pai, a família produzir as 

necessidades e conveniências para os cônjuges e filhos, o equivalente ao 

salário para o servo, e a subsistência do escravo, não haverá invasão do que 

ainda pertence em comum aos homens. Nesta medida, permanecem 

respeitados os limites naturais da propriedade mesmo com o crescimento da 

família ou o maior número de servos contratados. 
272

 

 

 Segundo esta visão, a relação descrita por Locke na referida passagem não consiste 

numa relação capitalista-assalariada, tal como defendemos aqui na linha de Macpherson, mas 

sim numa relação firmada entre servo e senhor para o acúmulo de propriedade deste mediante 

o trabalho e instrumentos (sendo a propriedade dos meios de produção o traço 

descaracterizador da relação capitalista-assalariada) daquele, sobretudo por conta do 

pagamento em dinheiro, convencionalmente aceito entre os homens.  

 Sobre esta discussão, entendemos que independente do criado descrito por Locke 

possuir ou não os meios de produção para a execução do trabalho, o trecho em comento 

consiste numa clara referência ao trabalho como fonte de moeda (esta convencionalmente 

aceita entre os homens) e não como fonte dos meios de subsistências próprios daquele que o 

faz. Ou seja, separa o trabalhador do produto de seu trabalho, que é vendido em troca de 

moeda. Esta, por óbvio, será utilizada pelo criado para adquirir seus próprios meios de 

subsistência – e até outros bens de consumo – num mercado que, nesta lógica, deve existir. 

Assim, permanece nosso entendimento de que Locke advoga pelo comércio no sentido 

capitalista como decorrente da condição natural humana e, ainda, pressupõe a venda da força 

de trabalho como legítima e, portanto, em conformidade com a lei da natureza.  

 Vale a pena lembrar que “cada homem tem uma propriedade em sua própria pessoa; a 

esta ninguém tem qualquer direito senão ele mesmo. O trabalho do seu corpo e a obra das 

suas mãos, pode dizer-se, são propriamente dele” 
273

; de modo que a possibilidade de 

alienação da força de trabalho permanece coerente com o restante de sua argumentação, vez 

que vê a força de trabalho como uma propriedade e, portanto, alienável. Neste sentido, a 

justificativa jusnaturalista lockeana do trabalho encontra neste não apenas o meio de tornar 
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propriedade privada o que até então era comum, mas ele mesmo se torna propriedade, 

alienável tal como qualquer outra. Torna-se, portanto, mercadoria. Sobre este tema, Galvano 

Della Volpe nos apresenta importante lição:  

 

É imediatamente claro que precisamente no conceito lockeano-jusnaturalista 

da força de trabalho ou ‘atividade operante’ como propriedade-direito da 

pessoa humana está a base filosófica, ou mais geral, da concepção 

económica burguesa da força de trabalho como algo de privado, ocasião, 

portanto, de relações de indivíduo a indivíduo, e numa palavra, objeto de 

troca, mercadoria (e não apenas a base da propriedade privada da terra 

trabalhada, segundo Locke). 
274

 

 

 Leia-se tal entendimento lockeano à luz do novo sistema produtivo e temos não apenas 

uma separação entre propriedade e trabalho, mas uma relação onde este se reveste com as 

características daquela – em especial a possibilidade de alienação. Nada mais oportuno num 

sistema onde a acumulação de propriedade pode ocorrer à custa do trabalho alheio.  

Nesta mesma linha segue Macpherson, para o qual o núcleo do individualismo de 

Locke é a afirmativa de que todo homem é naturalmente o único proprietário de sua própria 

pessoa e de suas próprias capacidades – especialmente sua capacidade de trabalho –, não 

devendo nada à sociedade por isso. 
275

 Com efeito, a definição de sociedade de mercado 

possessivo em Macpherson exalta exatamente este ponto:  

 

Se se procura um critério único para a sociedade de mercado possessivo, ver-

se-á que o trabalho do indivíduo é uma mercadoria, ou seja, que a energia e a 

destreza de uma pessoa são de sua propriedade, e no entanto não são levadas 

em conta como integrantes de sua personalidade, mas como pertences, cujo 

uso e aplicação ele tem liberdade para entregar aos outros por um preço. 
276

 

 

Desta forma, a argumentação lockeana se coaduna oportunamente com as ideias 

burguesas de propriedade e da validade da relação salarial como meio de aumento de 

propriedades, segundo a qual é lícito ao homem vender aquilo que lhe pertence, no caso, sua 

força laboral, mediante um contrato livremente firmado entre as partes que, neste novo 

sistema, são iguais. Dentro deste diapasão, o trabalho então vendido torna-se propriedade de 
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seu comprador que, conforme exposto, tem o direito de se apropriar de tal trabalho para o 

aumento de suas propriedades. 
277

  

   

4.2.4 Uma justificativa para o novo sistema produtivo  

 

 Com a construção teórica feita nos moldes expostos acima, Locke nos parece ser o 

pensador chave para o período de transição exposto no capítulo anterior (item 3). Com efeito, 

suas ideias parecem legitimar o desenvolvimento do comércio no sentido capitalista
278

, vez 

que, sem a ideia da troca, o indivíduo não teria razão para produzir mais do que o suficiente 

para si. 
279

 E, como vimos acima, tal produção é amplamente defendida quando argumenta 

pela maior produção ocasionada pela apropriação. Ainda, coerentemente com o advento do 

dinheiro, temos que aquilo que se troca não se desperdiça, pois o excedente acaba, por conta 

do intercambio realizado, servindo para suprir a necessidade de outro. Desta forma, a moeda 

permite uma nova forma de acumulação e expansão da propriedade, de modo que os 

industriosos e racionais podem se apropriar da terra para extrair dela seu máximo, 

enriquecendo ilimitadamente sem violar ou prejudicar o direito dos demais. Estava legitimado 

o modelo pretendido, agora sem qualquer limitação imposta e, com isso, exaltando a atividade 

de apropriação em detrimento do trabalho como meio de acúmulo de propriedade:  

 

Nessa altura passou a ser moralmente e convenientemente racional a 

apropriação de terras em quantidades maiores do que as que poderiam ser 

utilizadas para produzir um suprimento de bens de consumo para si próprio e 

para sua família; ou seja, passou a ser racional apropriar terras para utilizá-

las como capital, o que implica na apropriação dos produtos excedentes do 

trabalho de outrem, i. e., do trabalho dos que não têm terra própria. Em 

outras palavras à altura em que trabalho e apropriação se tornaram 

separáveis, a plena racionalidade pendeu mais para a apropriação do que 

para o trabalho. 
280

 

 

                                                           
277

 MACPHERSON, C. B. Teoria política do individualismo possessivo de Hobbes até Locke. Trad. Nelson 

Dantas. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, p. 227.  
278

 Cumpre ressaltar que Kiyoshi Shimokawa, mencionado alhures, rejeita a ideia de que o conceito de 

propriedade em Locke consiste num conceito de propriedade burguesa. Refutando as ideias de Macpherson, 

Shimokawa nos diz que antes de ser vista como um direito de alienar e dispor objetos, a propriedade para Locke 

é fruto do trabalho do sujeito apropriador lockeano que se apropria dos bens primeiramente para seu consumo e 

sustento, antes mesmo da ideia de troca e economia monetária se desenvolverem. (SHIMOKAWA, Kiyoshi. 

Locke’s Concept of Property In: ANSTEY, Peter (Org.). John Locke: Critical Assessments of Leading 

Philosophers, Series II. Londres, Routledge, 2006, p. 194).  
279

 KUNZ, Rolf. Locke, Liberdade, Igualdade e Propriedade In: QUIRINO, Célia Galvão; VOUGA, Cláudio; 

BRANDÃO, Gildo (orgs.). Clássicos do Pensamento Político. 2ª ed. São Paulo: USP, 2004, p. 117.  
280

 MACPHERSON, C. B. Teoria política do individualismo possessivo de Hobbes até Locke. Trad. Nelson 

Dantas. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, p. 246.  



102 

 

 A separação entre capital e trabalho, como vimos, marca uma etapa decisiva na 

transição do feudalismo ao capitalismo. Aqui, algo semelhante ocorre. Com efeito, a ideia 

inicial de Locke, desenvolvida no início do Segundo Tratado, deixava claro que o surgimento 

da propriedade individual ocorre ao adicionarmos aos bens da natureza, comuns, algo próprio 

– o trabalho. Agora, apresentados seus argumentos para a apropriação ilimitada, inclusive de 

terras, a atividade de apropriação ganha força em detrimento do trabalho. Este, por sua vez, 

será utilizado tão somente por aqueles que não possuem propriedade acumulada e, por esse 

exato motivo, são obrigados a vender aquilo que lhes resta, a força de trabalho. 
281

 Neste 

contexto, é curioso notar que no estado de natureza, como vimos, o trabalho torna propriedade 

particular aquilo que era então comum, já na sociedade civil o trabalho perde essa 

característica:  

 

Quase tudo na sociedade civil foi apropriado; em particular, a terra se tornou 

escassa. O ouro e a prata não são apenas ‘valiosos a ponto de serem 

entesourados’. Desse modo, seria de se esperar que a lei da natureza original 

fosse substituída por regras que impusessem restrições muito mais severas 

sobre a apropriação do que as que existiam no estado de natureza. Visto que 

agora não há mais o suficiente para todos, a equidade deveria prescrever que 

o direito natural do homem de se apropriar de quanto possa se servir se 

restringisse ao direito de se apropriar de tanto quanto necessita, para que os 

pobres não ‘vivam à míngua’. E visto que o ouro e a prata são agora muito 

valiosos, a equidade deveria prescrever que o homem abrisse mão do direito 

natural de acumular tanto dinheiro quanto lhe aprouver. Todavia, Locke 

ensina exatamente o contrário: o direito de se apropriar é muito mais restrito 

no estado de natureza do que na sociedade civil. O homem desfruta de um 

privilégio no estado de natureza que de fato é negado na sociedade civil: 

o trabalho não cria mais um título suficiente de propriedade.
282

 

(destacamos)  

 

 A partir de tal análise, o uso da moeda permite que o homem possa acumular tanto 

quanto consiga. Tal acumulação, entretanto, não mais se dá em virtude do seu trabalho 
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empregado à coisa, já que este, na sociedade civil, perde o valor intrínseco de transformar o 

comum em privado. A isso que Leo Strauss chama “emancipação da aquisição”
 283

, Locke 

justifica do único modo pelo qual é possível defendê-la: tal aquisição conduz ao bem comum, 

à felicidade de todos e da sociedade. Isto, pois as restrições constantes do estado de natureza 

se dão por conta da penúria desse estado, em contraposição à abundância que se verifica pela 

produção gerada com a sociedade civil, afinal: “um rei de território grande e fértil lá [na 

América], mora e veste-se pior que um trabalhador jornaleiro na Inglaterra.” 
284

 Ou seja, a tal 

jornaleiro, o exercício dos direitos e privilégios do direito natural lhe daria menos riqueza do 

que o salário que recebe pelo seu trabalho na sociedade civil. Desta forma, Locke inverte o 

jogo e nos diz que a apropriação ilimitada e indiferente às necessidades dos outros é a 

verdadeira caridade.  

 Conforme discutido no capítulo anterior (item 3 e subitens), a ideia de propriedade 

encontrava-se em transição, na medida em que a classe burguesa buscava impor suas ideias, 

mitigando as doutrinas que eram contrárias aos seus interesses. Locke, cronologicamente 

situado nesta fase de transição, consiste em um dos maiores, senão o maior, dos defensores do 

modelo pretendido pela classe mercantil. A mencionada confusão na definição de 

propriedade
285

, conforme visão exposta por Macpherson, deriva deste conturbado momento 

histórico vivenciado por Locke:  

 

Sua confusão sobre a definição de propriedade, às vezes incluindo vida e 

liberdade, outras vezes não, pode ser atribuída à confusão em seu raciocínio, 

entre os resíduos dos valores tradicionais e os novos valores burgueses. É 

isso, sem dúvida, o que torna sua teoria mais agradável para o leitor moderno 

do que a doutrina inflexível de Hobbes. Locke não se importava com 

reconhecer que a contínua alienação do trabalho por um salário de mera 

subsistência, que ele afirma ser a situação inevitável dos assalariados durante 

a vida inteira, é, com efeito, uma alienação da vida e da liberdade. 
286
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A doutrina lockeana vem, portanto, dar força à ideia de propriedade pretendida pela 

classe mercantil em ascensão no momento da transição e posterior consolidação como classe 

dominante. Aproximadamente cem anos antes da Revolução Francesa e posterior 

consolidação da propriedade como centro do ordenamento jurídico moderno, Locke vem dar 

base moral à apropriação no sentido burguês, lastreada num conceito de propriedade como 

direito natural. Adicionalmente, partindo da suposição de que Deus deu a terra e seus frutos 

em comum aos humanos, inverte o jogo contra os que acreditavam estar nessa suposição uma 

limitação para a acumulação capitalista. 
287

 A propriedade passa, então, a ser oportunamente 

vista como direito natural e, por conseguinte, inviolável.  

É curioso notar que Locke se propõe a construir um raciocínio com vistas a justificar 

uma apropriação ilimitada que, posteriormente, sequer chega a ser questionada. Com efeito, 

num momento posterior, de um capitalismo mais sedimentado, a apropriação ilimitada era 

relacionada com o progresso. Entretanto, Locke emprega tremendo esforço para justificá-la 

por conta do momento histórico que vive, de transição. Na sua época, a maioria das pessoas 

ainda era adepta às noções medievais segundo as quais a apropriação ilimitada e a 

concentração de riqueza são injustas ou moralmente erradas. Deste modo, Locke inverte o 

jogo ao dizer que a felicidade pública exige a proteção da atividade de apropriação, o que 

equivale a dizer que a acumulação de dinheiro e riquezas no montante em que se quiser é 

certa e justa, ou melhor, intrinsecamente justa, justa por natureza. 
288

 

 

4.2.5 A desigualdade como condição natural  

 

Conforme os argumentos apresentados no decorrer deste capítulo, vimos que Locke 

consentia com a apropriação de mais terras do que um indivíduo isolado poderia utilizar para 

o sustento de si e sua família. Isto, além de pressupor a relação salarial como meio de 

exploração destas terras por seus respectivos proprietários, ainda implica dizer que, com a 

apropriação ilimitada não restariam terras boas e suficientes para os demais. Nem precisaria, 

pois a produtividade das já apropriadas seria mais do que a natureza espontaneamente 

proveria e, com o advento do uso do dinheiro, seus frutos poderiam ser acumulados em 

moeda, sem prejudicar os demais.  
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Como consequência necessária desta teoria, uma parcela da população ficaria sem 

propriedades, a não ser aquela intrínseca à sua pessoa, ou seja, sua força de trabalho que, na 

visão liberal lockeana, é tratada como mercadoria tão alienável quanto as demais. Em resumo, 

podemos inferir que a natureza humana, na visão de Locke, pressupõe a divisão da sociedade 

em duas classes distintas: uma de proprietários e outra composta daqueles que, por não terem 

propriedades para delas viverem, são obrigadas a vender a única que lhes pertence, sua 

capacidade de trabalho. 

 Macpherson ressalta que, ao tempo de Locke, os defensores da produção capitalista – 

dentre eles o próprio Locke – ainda não tinham consciência acerca dos efeitos desumanizantes 

de transformar o trabalho em mercadoria e, na ausência de tal consciência – que seria talvez 

adquirida somente após os excessos da Revolução Industrial – não havia razão para não 

acharem a relação salarial algo natural, como fez Locke. 
289

 

 Adicionalmente aos argumentos apresentados para demonstrar como Locke via a 

relação salarial como natural, temos que o ingresso na sociedade civil, para o pensador, não 

cria nenhum direito, mas apenas protege aqueles já existentes conforme a lei natural e, 

portanto, já existentes no estado de natureza. Desta forma, o governo civil limita-se a fazer 

cumprir aqueles preceitos da lei natural. É isso que nos parece dizer no parágrafo 135 do 

Segundo Tratado: 

 

...porquanto, sendo ele [o poder legislativo] o poder em conjunto de todos os 

membros da sociedade, cedido à pessoa ou grupo de pessoas que é o 

legislador, não poderá ser mais do que essas pessoas tinham no estado de 

natureza antes de entrarem em sociedade e o cederem à comunidade; porque 

ninguém pode transferir a outrem mais poder do que possui, e ninguém tem 

poder arbitrário absoluto sobre si mesmo ou sobre outrem, para destruir a 

própria vida ou tirar a vida ou a propriedade de outrem. 
290

  

 

 A partir daí, nos é lícito inferir que Locke intentava demonstrar que o direito à 

propriedade desigual é um direito constante do estado natural e que os homens apenas trazem 

para a sociedade civil, sendo o consentimento individual no estado de natureza, e não a 
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instituição da sociedade civil, que justifica a propriedade que excede os limites naturais 

iniciais. 
291

 Em resumo: 

 

O postulado individualista é o postulado pelo qual Locke transforma a massa 

dos indivíduos iguais (licitamente) em duas classes com direitos muito 

diferentes, os que têm propriedade e os que não têm. Uma vez que todas as 

terras estejam ocupadas, o direito fundamental de não ser sujeito à jurisdição 

de outrem é tão desigual entre proprietários e não-proprietários, que difere 

em espécie, não em grau: os que não têm propriedade são, reconhece Locke, 

dependentes, para seu próprio sustento, dos que têm propriedades, e são 

incapazes de alterar suas próprias contingências. A igualdade inicial de 

direitos naturais, que consistia em indivíduo nenhum ter jurisdição sobre 

outrem [parágrafo 4] não pode perdurar depois da diferenciação de 

propriedades. Dito de outro modo, o indivíduo sem nenhuma posse de coisas 

perde aquela plena condição de propriedade de sua própria pessoa que era a 

base de sua igualdade de direitos naturais. E Locke insiste em que a 

diferenciação da propriedade é natural, ou seja, que se verifica ‘fora dos 

limites da sociedade, e sem pacto’ [parágrafo 50]. A sociedade civil é 

instaurada para proteger posses desiguais, que já deram origem, no 

estado de natureza, aos direitos desiguais. 
292

 (destacamos)  

 

 Conforme tal sustentação, a doutrina lockeana pretenderia demonstrar que a 

desigualdade – a divisão de classes entre proprietários e não proprietários – consiste em algo 

inerente à natureza humana. A partir deste raciocínio podemos inferir que a doutrina medieval 

do conformismo cristão recebe em Locke uma roupagem racional, legitimando a situação 

desigual em que vivem os homens não mais com base no desejo divino, mas sim com base na 

própria natureza humana, alcançada racionalmente. Uma e outra, assim, partem de diferentes 

pressupostos para, ao fim, alcançarem a conclusão necessária para legitimar a desigualdade 

verificada.  

 Desta forma, por conta do entendimento segundo o qual há um direito natural à 

acumulação ilimitada, Locke pressupunha logicamente direitos de classes diferenciadas que 

levavam à justificação de um estado de classes. 
293

  Ao entendermos tal colocação juntamente 

com aquela segundo a qual os seres humanos são naturalmente iguais em capacidades, 

chegamos a uma importante conclusão:  
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A suposição de que os homens naturalmente são por igual capazes de se 

arranjarem por conta própria não foi inútil. Permitiu a Locke, em sã 

consciência reconciliar as grandes desigualdades da sociedade observada 

com a igualdade de direitos naturais, no sentido de igualmente capazes de 

cuidar de si próprios, pode-se supor que os que ficarem para trás na corrida 

às propriedades só podem pôr a culpa em si próprios. E somente na 

suposição de que os indivíduos são, por igual, capazes de se arranjarem por 

conta própria é que se pode achar equitativo deixar-se que se arranjem 

realmente, para que defrontem no mercado sem as proteções que a velha 

doutrina da lei natural defendia. A suposição de que todos os homens são por 

igual racionais quanto à capacidade de se arranjarem por conta própria 

possibilita assim reconciliar a justiça do mercado com as concepções 

tradicionais de justiça comutativa e distributiva. 
294

 

  

Frente a tal conclusão, não resta dúvida de que as colocações lockeanas vêm no 

sentido pretendido pela classe mercantil, sustentando a meritocracia como meio de 

legitimação das desigualdades, já que estas, conforme dito, não se baseiam na função 

desempenhada, como ocorria na Idade Média, mas sim conforme a capacidade de lidar com as 

regras inerentes ao livre mercado.  

 

4.3 Jean-Jacques Rousseau  

 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) assumiu um papel singular no cenário filosófico e 

político
295

 de sua época na medida em que, por um lado, combatia o antigo regime e, por 

outro, era crítico em relação à nova ideologia emergente naquele momento. 
296

  

Não nos compete aqui realizar uma profunda análise de toda obra de Rousseau, se não 

naquilo que nos afeta. Entretanto, à guisa de introito aos apontamentos que serão feitos à 

frente sobre as teorias do pensador genebrino concernentes à propriedade, cumpre reproduzir 

a lição de Félicien Robert Challaye
297

 quando nos diz que é a ideia de volta à natureza que dá 

unidade à obra de Rousseau na medida em que este conclui pela superioridade do estado de 

natureza sobre o estado de sociedade. Neste sentido, temos que no Discurso sobre a Origem e 

os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens (que será alvo de nossa análise) expõe os 
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males que atingem o homem ao se afastar da natureza; no Contrato Social procura 

restabelecer as vantagens do estado de natureza na sociedade que o homem é constrangido a 

suportar; e em Emílio se esforça na realização de uma volta à natureza via educação.  

Em seu Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens 

(também conhecido como Segundo Discurso) Rousseau nos diz claramente que o mal não 

reside na natureza humana, mas sim nas estruturas sociais, sobretudo na legitimação da 

propriedade. Assim, na obra em comento, Rousseau inicia por conjecturar
298

 acerca da 

condição humana num estado pré-político, antes, portanto, do advento da sociedade civil e a 

consequente formalização das relações de propriedade. Conforme já ressaltamos, a ideia de 

natureza é um conceito central para compreender Rousseau, já que a crítica à sociedade civil 

já corrompida – já que fundada na desigualdade – só pode ser realizada a partir do retorno à 

natureza para interrogá-la e conhecer sua influência sobre a alma humana e nos mostrar 

quanto nos afastamos desse estado original. 
299

 É importante destacar que nesta tentativa de 

reconstruir a condição humana natural Rousseau tinha em mente não confundir o homem 

selvagem com os homens de hoje, já corrompidos pelo processo civilizatório. Com isso em 

mente, já na primeira parte de seu Segundo Discurso pontua a ausência da ideia de 

propriedade que acometia o homem selvagem: 

 

Com paixões tão pouco ativas e um freio tão salutar, os homens, antes 

selvagens do que maus e mais preocupados em proteger-se do mal que 

podiam receber do que tentados a fazê-lo a outrem, não estavam sujeitos a 

rixas muito perigosas; como não tinham entre si nenhum tipo de relações e 

não conheciam, consequentemente, nem a vaidade, nem a consideração, nem 

a estima, nem o desprezo; como não tinham a menor noção do teu e do 

meu, nem nenhuma verdadeira ideia de justiça...
300

 (destacamos)  
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 Desta forma, para o pensador genebrino o homem selvagem não tendo ainda 

“inventando” a propriedade não poderia, por conseguinte, entender qualquer relação de 

pertencimento pessoal com exclusão dos demais, não tinha, portanto, a ideia de algo seu em 

contraposição a algo não seu, do outro. Tal pensamento leva o pensador a estabelecer uma 

correlação entre esta condição de homens que nada possuem e a possibilidade de dependência 

e sociabilidade entre eles. Vejamos: 

 

Um homem bem poderá apoderar-se dos frutos que outro colheu, da caça 

que matou, do antro que lhe servia de refúgio; mas como conseguirá ele 

fazer-se obedecer, e quais poderão ser as cadeias da dependência entre 

homens que nada possuem? Se me expulsam de uma árvore, o único 

inconveniente será ir para outra; se me atormentam num lugar, o que me 

impedirá de ir para outro? E se surgir um homem com uma força bastante 

superior à minha e, além do mais, bastante depravado, preguiçoso e feroz 

para forçar-me a prover a sua subsistência enquanto permanece ocioso? Ele 

terá de resolver-se a não me perder de vista um só instante, a manter-me 

amarrado com muitíssimo cuidado durante o sono, temendo que eu escape 

ou o mate, ou seja, será obrigado a expor-se voluntariamente a um trabalho 

muito maior do que aquele que quer evitar e do que aquele que me impõe. 
301

  

 

 Entende Rousseau, portanto, que neste estado de natureza onde não há ainda no 

espírito humano qualquer noção de propriedade, não pode haver qualquer relação de 

dependência entre os homens, afinal, se não há qualquer relação de propriedade firmada entre 

os frutos da terra e os humanos que dele usufruem, tudo pertence igualmente a todos e há 

alimentos suficientes para que todos possam saciar sua fome, de modo que qualquer briga por 

território ou alimento perde seu sentido, conforme o trecho transcrito acima, visto que no 

estado de natureza não há uma desigualdade que conceda ao mais forte autoridade sobre o 

mais fraco.  

 Como consequência, o homem selvagem situado neste estado preza apenas por suas 

reais necessidades e pode saciá-las com os produtos da natureza, existentes em quantidade 

suficiente para ele e seus semelhantes. Rousseau parte, portanto, do mesmo pressuposto de 

abundância de Locke, mas com este diverge na medida em que, para Rousseau, o homem 

primitivo em sua relação com a natureza não possui nenhum direito no sentido jurídico, pois a 

relação que se firma sequer exclui os demais. Ademais, sendo a lei da natureza baseada 

apenas no instinto de conservação, ela refere-se apenas à relação do homem com a natureza. 
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302

 A ideia de um direito de propriedade encontrada por Locke já no estado natural aparecerá 

em Rousseau apenas com o estabelecimento posterior da sociedade civil, que tornará o direito 

precário e provisório do primeiro ocupante um direito legítimo e reconhecido. O 

estabelecimento da sociedade, conforme a construção elaborada por Rousseau, torna a 

usurpação um verdadeiro direito, apagando o vício de sua origem. 
303

 

 Em síntese, temos que embora partam de um pressuposto de abundância no estágio 

humano primitivo, Rousseau e Locke diferem quanto à existência ou não de uma relação de 

propriedade necessária para a apropriação e consumo dos frutos disponíveis no estado de 

natureza. Para Locke, como vimos, a relação de propriedade deve se firmar com vistas a 

garantir a apropriação individual do bem pelo indivíduo, garantindo sua sobrevivência sem a 

possível interferência dos demais. Já para Rousseau, não há qualquer relação de propriedade 

que possa ser reclamada sem a instituição da sociedade civil e, portanto, ao homem primitivo 

não cabe estabelecê-la.  

 Conforme este entendimento, a situação de humanidade no estado de natureza altera-

se drasticamente em seu limite, com o surgimento da noção de propriedade. Logo no início da 

segunda parte de seu Segundo Discurso, Rousseau assim nos diz: 

 

O primeiro que, tendo cercado um terreno, atreveu-se a dizer: Isto é meu, e 

encontrou pessoas simples o suficiente para acreditar nele, foi o verdadeiro 

fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassínios, quantas 

misérias e horrores não teria poupado ao gênero humano aquele que, 

arrancando as estacas ou enchendo o fosso, houvesse gritado aos seus 

semelhantes: ‘Evitai ouvir esse impostor. Estareis perdidos se esquecerdes 

que os frutos são de todos e que a terra não é de ninguém’. Porém, ao que 

tudo indica, então as coisas já haviam chegado ao ponto de não mais poder 

permanecer como eram, pois essa ideia de propriedade, dependente de 

muitas ideias anteriores que só puderam nascer sucessivamente, não se 

formou de uma só vez no espírito humano. Foi necessário fazer-se muitos 

progressos, adquirir-se muito engenho e luzes, transmiti-los e aumentá-los de 

século em século, antes de se chegar a esse derradeiro limite do estado de 

natureza. 
304

  

 

 Neste trecho, as consequências advindas do estabelecimento da propriedade são 

claramente expostas por Rousseau: “Quantos crimes, guerras, assassínios, quantas misérias e 
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horrores não teria poupado...” Em outro trecho, Rousseau procura explicar a transformação do 

homem primitivo e a introdução da propriedade, não deixando de evidenciar as terríveis 

consequências que emergem desta condição:  

 

Quanto mais se esclarecia o espírito, mais se aperfeiçoava o engenho. Logo, 

deixando de adormecer embaixo da primeira árvore, ou de recolher-se a 

cavernas, descobriram alguns tipos de machados e pedras duras e cortantes, 

que serviram para cortar madeira, escavar a terra e fazer choupanas de 

ramagens, que depois tiveram a ideia de revestir de argila. Essa foi a época 

de uma primeira revolução que formou o estabelecimento e a distinção 

das famílias e que introduziu uma espécie de propriedade, da qual 

nasceram talvez muitas brigas e combates. No entanto, como os mais 

fortes foram provavelmente os primeiros a fazer habitações que se sentiam 

capazes de defender, é de se crer que os fracos julgaram mais rápido e mais 

seguro imitá-los do que tentar desalojá-los; e, quanto àqueles que já 

possuíam cabanas, nenhum deles deve ter procurado apropriar-se daquela do 

vizinho, não tanto por ela não lhe pertencer, mas por lhe ser inútil e por não 

poder apoderar-se dela sem expor-se a um combate violento com a família 

que a ocupava. 
305

 (destacamos) 

 

O estado de guerra previsto por Rousseau, portanto, inicia-se no extremo limite do 

estado de natureza, com o advento da propriedade. A partir desta ideia, temos que a 

apropriação de terras encontra-se na raiz dos problemas da sociabilidade humana, na medida 

em que circunscreve o domínio de um homem sobre um pedaço da natureza. Neste espaço, os 

demais ficam sujeitos à tirania do proprietário. Olgária Matos nos ajuda a compreender os 

efeitos decorrentes das apropriações: 

 

Enquanto subsistiu a ‘floresta’, o homem pôde escapar à tirania das relações 

sociais e a seus efeitos coercitivos. Quando o ‘reino da floresta’ findou, toda 

a terra começou a ser cultivada, dominada pelo proprietário mais forte que 

usurpou a terra aos ocupantes primitivos; os homens não encontraram mais 

refúgio para sua liberdade, viram-se forçados aos estado de guerra, à 

alienação.
 306

 

 

 A partir da doutrina lockeana analisada acima, a apropriação de todas as terras é 

considerada legítima, posto que a produtividade pelo cultivo excede a produção espontânea da 

natureza. Como consequência, apontamos o estabelecimento de duas classes distintas, a dos 

proprietários e a dos não proprietários. Aqui, à luz do pensamento de Rousseau, temos que a 
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apropriação de terras - até então comuns a todos os homens - por um proprietário mais forte, 

sujeita os demais homens à tirania das relações sociais e seus consequentes efeitos 

coercitivos. Adicionalmente, temos que para possuir algo é necessário proteger, de modo que, 

quanto às terras, é necessário delimitar e defender; como consequência desta situação, os 

menos hábeis ou menos violentos tornar-se-ão pobres. 
307

  

Conforme tal situação é consolidada mediante a apropriação de todas as terras, aos não 

proprietários não é mais possível o exercício da liberdade que desfrutavam no estado natural. 

Como consequência, o homem se sujeita a novas paixões que não aquelas inerentes à sua 

natureza e de possível exercício no estado natural. Estado este que, doravante, transforma-se 

em estado de guerra. Em resumo, o homem, frente à consolidação da lei da propriedade, 

aliena-se:  

 

De onde provém esta ‘nefasta consequência’? A resposta está na ideia de 

produção: quando os homens começam a produzir além de suas 

necessidades reais, começam a disputar o supérfluo, não se quer mais 

desfrutar (jouir) mas possuir, não se deseja mais os bens atuais mas os 

signos abstratos dos bens possíveis (as apropriações futuras); o homem 

precisa satisfazer ‘uma infinidade de paixões que são obra da sociedade’. 
308

 

 

 A partir da introdução da propriedade, portanto, passa a existir a ideia de meu, em 

contraposição ao seu. Como consequência desta nova situação emerge o individualismo, 

prezando mais pelo meu, do que pelo próprio eu. Tal posição agrava-se com a inclusão da 

ideia de consideração: 

 

Cada qual começou a olhar os outros e a querer ser olhado por sua vez, e a 

estima pública teve um preço. Aquele que cantava e dançava melhor; o mais 

belo, o mais forte, o mais hábil ou o mais eloquente passou a ser o mais 

considerado, e foi esse o primeiro passo para a desigualdade e para o vício 

ao mesmo tempo; dessas primeiras preferências nasceram, de um lado a 

vaidade e o desprezo, do outro a vergonha e o desejo; e a fermentação 

causada por esses novos germes produziu por fim compostos funestos à 

felicidade e à inocência. 

Assim que os homens começaram a apreciar-se mutuamente e lhes formou 

no espírito a ideia de consideração, cada qual pretendeu ter direito a ela e 

não foi mais possível privar ninguém dela impunemente. 
309
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Este trecho demonstra claramente a tomada de consciência do humano, ou seja, a 

consciência de si, em contraposição ao outro. A partir daí, nas relações sociais, a satisfação 

advém em função do outro
310

, o eu opõe-se e define-se diante do outro, necessita 

reconhecimento. 
311

 Como consequência, ocorre a divisão entre ser e parecer e o homem, 

antes livre, torna-se, por conta desta nova consciência e das novas necessidades, escravo do 

outro:  

 

Por outro lado o homem, de livre e independente que era antes, passou a 

estar, em virtude de uma profusão de novas necessidades, por assim dizer 

sujeito a toda natureza, sobretudo aos seus semelhantes, de quem num 

sentido se torna escravo, mesmo em se tornando seu senhor; rico, precisa de 

seus serviços; pobre, precisa de seu auxílio, e a mediocridade não o coloca 

em situação de viver sem eles. Logo, é necessário que incessantemente 

procure interessá-los em sua sorte e fazê-los encontrar, real ou 

aparentemente, proveito em trabalhar para o seu próprio; isso torna-o 

dissimulado e artificioso com uns, imperioso e duro para com outros e torna-

lhe imprescindível lograr todos aqueles de que necessita, quando não pode 

fazer-se temer por eles e não acha de seu interesse servi-los utilmente. 

Enfim, a ambição devoradora, a gana de aumentar sua fortuna relativa, 

menos por verdadeira necessidade do que para ficar acima dos outros, 

inspiram a todos os homens uma nefanda inclinação para se prejudicarem 

mutuamente, uma inveja secreta tanto mais perigosa quanto, para aplicar seu 

golpe com maior segurança, frequentemente assume a máscara da 

benevolência; em suma, concorrência e rivalidade de um lado, oposição de 

interesses do outro e sempre o desejo oculto de tirar proveito à custa de 

outrem; todos esses males constituem o primeiro efeito da propriedade e o 

cortejo inseparável da desigualdade nascente. 
312

 

 

 Assim sendo, o principal efeito do processo civilizatório consiste na diferenciação do 

ser e do parecer. Os homens, conforme alterados por tal processo, passam a aparentar 

superficialmente todas as virtudes sociais para, em verdade, alcançarem objetivos puramente 

egoístas. A partir desse universo representativo e simbólico temos o afastamento da natureza 

na medida em que tal oposição é consequência da contradição existente entre a vida em 
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sociedade e os impulsos naturais. 
313

 Como consequência desta dicotomia ser-parecer cada 

homem se torna um ser duplo, vive em dois planos distintos simultaneamente: o do universo 

interior e aquele onde predominam as imposições da vida social. 
314

 

 Neste ponto, a dependência humana, então inexistente no estado de natureza, torna-se 

relevante e atinge as relações de trabalho, fazendo com que este perca sua integralidade e se 

fragmente. Com efeito, para Rousseau
315

, o domínio e desenvolvimento da metalurgia (ferro) 

e da agricultura (trigo) constituíram grande revolução e, se por um lado civilizaram o homem, 

por outro ocasionaram a divisão do trabalho que, ao se desenvolver, tornou a atividade 

humana cada vez mais parcializada, perdendo o trabalho sua integridade. Na medida em que 

alguns passaram a se dedicar exclusivamente ao ferro, foi necessário que os outros homens 

trabalhassem para suprir aqueles. Com o desiquilíbrio entre o emprego do ferro e o consumo 

de alimentos, e com a situação instaurada onde ninguém mais podia viver sem a dependência 

dos outros, aumenta-se a dificuldade de viver e, progressivamente, aumentam-se as 

desigualdades. 
316

 Neste tocante, cumpre destacar a relação entre trabalho e propriedade na 

obra de Rousseau: 

 

Da cultura das terras seguiu-se necessariamente sua partilha, e da 

propriedade, uma vez reconhecida, as primeiras regras de justiça; pois, para 

dar a cada qual o seu, cumpre que cada qual possa ter alguma coisa; 

ademais, começando os homens a dirigirem suas vistas ao futuro e 

percebendo todos que tinham bens passíveis de perda, não havia um que não 

tivesse de temer para si a represália dos danos que poderia causar a outrem. 

Essa origem é tanto mais natural quanto é impossível conceber a ideia de que 

a propriedade nascesse de algo que não a mão-de-obra, pois não se vê o que, 

para apropriar-se das coisas que não fez, o homem pode introduzir-lhe além 

do seu trabalho. É o trabalho apenas que, dando ao lavrador o direito sobre o 

produto da terra que lavrou, dá-lhe, consequentemente, o direito sobre o 
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solo, pelo menos até a colheita, e assim, de ano em ano, o que vinha a ser 

uma posse contínua se transforma facilmente em propriedade. 
317

 

 

 Destarte, a divisão do trabalho alinha-se com a partilha das terras cultivadas, visto que 

a posse contínua pelo trabalho passa a dar direito sobre a gleba. Não obstante este direito não 

deva ser visto no sentido proposto por Locke, tal como um direito natural de propriedade 

fundado pelo trabalho, mas sim como um direito precário, que se torna legítimo apenas com a 

proteção concedida pela formação da sociedade civil: 

 

Tal foi ou deve ter sido a origem da sociedade e das leis, que criaram novos 

entraves para o fraco e novas forças para o rico, destruíram em definitivo a 

liberdade natural, fixaram para sempre a lei da propriedade e da 

desigualdade, de uma hábil usurpação fizeram um direito irrevogável e, 

para o lucro de alguns ambiciosos, sujeitaram daí para frente todo o gênero 

humano ao trabalho, à servidão e à miséria. 
318

 (destacamos)  

 

 Neste ponto reside uma substancial diferença entre o pensamento de Rousseau e 

aquele de Locke, já analisado. Como tivemos oportunidade de estudar, Locke constrói seus 

argumentos no intuito de provar a existência da propriedade independente de qualquer pacto 

entre os membros da comunidade
319

, ou seja, num estado pré-político, dotando-a, portanto, de 

caráter natural, vez que ligada diretamente à condição de sobrevivência humana. Já aqui, 

Rousseau deixa claro que é apenas a instituição da sociedade civil que torna o que até então 

era usurpação um direito legítimo
320

 e, em suas palavras, irrevogável. O mesmo entendimento 

aparece no Contrato Social: “O direito do primeiro ocupante, embora mais real do que o do 

mais forte, só se torna um verdadeiro direito depois de estabelecido o de propriedade.” 
321

 

 Não obstante a transição para a sociedade civil e a consequente criação da propriedade 

em substituição à antiga usurpação, Rousseau ressalta a condição dos proprietários dentro do 

contexto social, do qual são membros:  
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Passando então os possuidores a serem considerados depositários do bem 

público, estando respeitados seus direitos por todos os membros do Estado e 

sustentados por todas as suas forças contra o estrangeiro, adquirem, por 

assim dizer, tudo o que deram por uma cessão vantajosa ao público e mais 

ainda a eles mesmos. (...) 

De qualquer forma que se realize tal aquisição, o direito que cada particular 

tem sobre seus próprios bens está sempre subordinado ao direito que a 

comunidade tem sobre todos, sem o que não teria solidez o liame social, nem 

a força verdadeira o exercício da soberania. 
322

 (destacamos)  

 

 A partir deste trecho, podemos entender que a propriedade vincula-se ao indivíduo 

particular na medida em que este faz parte de uma coletividade, o corpo político, do qual é 

partícipe. É esta a conclusão que chegamos a partir da expressão “depositário do bem 

público” cunhada por Rousseau. Com efeito, tal expressão nos leva a crer, também, que há um 

limite para a atuação do proprietário, já que é, sob esta ótica é visto como um mero 

depositário e não como principal e único proprietário. A ideia torna-se clara em análise com o 

restante da obra, pois ao alienar-se à comunidade o indivíduo transfere tudo que tem a ela e 

recebe, como troca, apenas o título da propriedade. 
323

 

 A partir desta situação instaurada, Rousseau vê uma constante guerra, de todos contra 

todos, não havendo mais segurança, nem na pobreza, nem na riqueza, inventando o humano 

motivo para união: assegurar a cada qual a posse do que lhe pertence. O direito civil passa a 

ser, como consequência desta situação, a regra comum dos povos, esvaindo-se o direito 

natural. 
324

  

Em suma, a crítica de Rousseau vem, portanto, contestar a sociedade conforme esta 

contraria a ordem natural, suprimindo a natureza e com ela conflitando. O homem, 

corrompido pelo desenvolvimento da ciência, das artes e do comércio e, em especial, pela 

instituição da propriedade, nega os laços naturais com seus semelhantes e, como resultado, 

estabelece outros: 

 

Ou seja, se a estima e a benevolência são os fatores que levam os homens a 

imediatamente se ligarem, a interposição entre eles das coisas e dos 

interesses, produzidos pelo progresso da ciência, das artes e do comércio, 

apagam este relacionamento imediato, pois os homens, a partir de então, 

passam a se relacionar mediatizados pelas coisas e os interesses delas 
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decorrentes que origem na instituição da propriedade. É daí que procedem os 

males e as desgraças às quais os homens estão submetidos. A felicidade do 

homem passa a depender dos objetos. Eis o caminho ao qual o homem foi 

arrastado pelo processo da civilização. O homem não procura mais a 

felicidade em si, na sua existência compartilhada com os seus semelhantes. 

Tornou-se escravo das coisas. A crítica central de Rousseau será a denúncia 

desta alienação e a busca do retorno e da conciliação do homem com a sua 

natureza. 
325

 

 

Com isso temos que o surgimento da ideia de propriedade ocasionou mudanças 

significativas no espírito humano e na forma deste se relacionar com o mundo e com seus 

semelhantes, sobretudo pela aquisição desta consciência, que o torna dominante, senhor de 

algo:  

 

Por causa da propriedade, o eu coloca o outro como um perigo e a razão, ao 

examinar a realidade, ao discernir o bem e o mal, o útil e o prejudicial, 

estabelece-se, desde o início, como razão de dominação: o homem torna-se 

sujeito consciente, a razão de dominação permanece soberana em si mesma, 

recusa-se a alienar-se, a confundir-se com qualquer coisa que não seja ela 

mesma. 
326

 

 

 Esta guinada, que torna a razão uma razão de dominação é, como vimos, fruto do 

surgimento da propriedade e sua consequente atividade comparativa. “O homem compara 

pela reflexão, entra em relação, descobre a diferença – a desigualdade é o outro nome da 

relação; a primeira desigualdade que se exprime numa noção (maior ou menor habilidade no 

trabalho), materializa-se em seguida na propriedade e no dinheiro.” 
327

 Ou seja, a partir do 

surgimento da propriedade, materializa-se o mundo externo, de onde emerge a desigualdade 

instaurada e que se expressa mediante a acumulação de propriedade e dinheiro, resultado de 

maior ou menor habilidade no trabalho. Neste tocante, temos que a história sempre esteve 

dividida pela desigualdade, de um lado a pobreza desprotegida e de outro a riqueza apoiada 

no poder do progresso humano. Tal divisão, para muitos – conforme exposto, Locke – é 

natural, já para Rousseau, como vimos, a desigualdade natural não legitima a desigualdade 

social. 
328
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 De maneira hialina, Rousseau sintetiza o teor de seu Segundo Discurso apontando a 

propriedade e as leis como responsáveis por tornar estável e legítima a desigualdade:  

 

Conclui-se desta exposição que a desigualdade, sendo quase nula no estado 

de natureza, extrai sua força e seu crescimento do desenvolvimento de 

nossas faculdades e dos progressos do espírito humano e torna-se enfim 

estável e legítima pelo estabelecimento da propriedade e das leis. 
329

 

 

 Sob este diapasão, o estabelecimento da propriedade e das leis não se presta a garantir 

a liberdade e a igualdade, mas sim a legitimar a desigualdade, reforçando a relação de 

dominação dos proprietários sob forma jurídica. A desigualdade, portanto, não é condição 

natural
330

, como vimos ser defendido por Locke, mas sim uma criação
331

 das estruturas 

sociais, encabeçadas pela propriedade.  

 Frente aos apontamentos realizados neste item, podemos concluir que enquanto Locke 

vê na instituição da sociedade civil a solução para o problema da sociabilidade humana, posto 

que garante a efetividade aos direitos naturais – ressalte-se a garantia da propriedade -, 

Rousseau vê exatamente aí a consolidação e legitimação da desigualdade - inexistente no 

estado natural -, de onde emergem misérias, horrores e injustiças... 

Em conclusão aos apontamentos realizados neste item, temos que para o cidadão 

genebrino a noção de propriedade não é uma ideia inata que acompanha o homem desde os 

primórdios, mas uma ideia adquirida, resultado de um aperfeiçoamento das “luzes”. Com 

efeito, os selvagens se dedicavam a uma economia de subsistência e, portanto, não dependiam 

dos demais para viverem, bastavam a si mesmos e ignoravam a propriedade. Entretanto, com 

o advento da agricultura e da metalurgia – acumulação de novas “luzes” – essa situação se 

altera. A partir da invenção dessas artes brota a divisão do trabalho e a propriedade, já que a 

partir do momento em que são necessários homens para fundir o ferro, foram necessários 

outros homens para nutrir aqueles; ou seja, para subsistir, os indivíduos passaram a depender 
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necessariamente do trabalho alheio. A partir desse contexto surge uma forma de troca baseada 

numa apropriação exclusiva, a partir da qual se fortalecem as desigualdades, apoiadas nas 

diferentes ambientais e naturais entre os proprietários, sendo que uns são mais capazes de 

acumular riqueza do que outros. 
332

  

Com o intuito de por fim à guerra generalizada que se estabelece com o advento da 

propriedade é que os homens têm a ideia de um acordo, um pacto social que estabeleça regras 

que obriguem a todos igualmente. Resta ao homem libertar-se dos prejuízos trazidos pela 

sociabilidade historicamente inaugurada a partir da criação da propriedade mediante o pacto 

social, cuja função torna-se, portanto, reparadora. 
333

 Na realidade, a instituição desta ordem 

legal, na mesma medida em que promove a paz, legitima a propriedade, dando respaldo às 

desigualdades.  

 

4.4 A propriedade como direito natural  

 

“A finalidade de toda associação política é a 

conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do 

homem. Tais direitos são a liberdade, a propriedade, a 

segurança e a resistência à opressão.” 
334

  

 

O art. 2º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), colocado como 

premissa da constituição de 1791, indica os fundamentos do Estado liberal.
 
Segundo Mario 

Losano, o estudo da história leva a considerar que tal declaração seria o ponto de partida de 

uma futura evolução dos direitos individuais aos direitos sociais, entretanto ocorre o contrário, 

já que “para a Assembleia nacional aquela declaração constituía uma barreira instransponível: 

a revolução podia chegar até ali, e não ir além”. 
335

 Nos dizeres de Eric Hobsbawm, a 

Declaração pode ser apontada como um manifesto contra a sociedade hierárquica de 

privilégios nobres, mas não um manifesto a favor de uma sociedade democrática e igualitária. 

336
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 Afinal, a Revolução poderia sair do controle e seguir rumo a uma futura emancipação 

das situações de exploração, as quais a nova classe dominante não pretendia extinguir, mas 

tomar para si:  

 

Barbave, porta-voz da alta burguesia e presidente da Assembleia, pedia da 

tribuna: ‘Devemos concluir a revolução ou recomeçá-la?’ E anunciava que, 

para os burgueses, os tempos da revolução haviam terminado: ‘um passo 

adiante no caminho da liberdade seria a destruição do trono; no caminho da 

igualdade, a destruição da propriedade’. 
337

  

 

Conforme tivemos oportunidade de analisar anteriormente (item 4.2 e subitens), é 

Locke que fornece as bases para a sustentação de que a propriedade consiste num direito 

natural. Para recapitular, a ideia central consiste em dizer que Deus deu a terra aos homens em 

comum e para seu sustento; consequentemente, é necessário um meio de apropriação dos 

frutos providos pela natureza que seja independente do consentimento dos demais homens, do 

contrário morreríamos de fome mesmo em situação de abundância. Assim, associando a ideia 

de apropriação com a condição natural de sobrevivência humana, o direito de propriedade não 

deve depender do consentimento dos demais, sendo a propriedade, portanto, não uma 

condição política, mas natural.  

Proudhon, analisando a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, nota que a 

propriedade não se assemelha aos demais direitos consagrados naturais pela Declaração. A 

liberdade, vista como condição primária da humanidade, é inalienável e irrenunciável, de 

modo que não podemos dela abrir mão, sem abrir mão da qualidade de homens. A igualdade, 

por sua vez, analisada no seu viés de igualdade perante a lei, torna-se também inalienável. 

Quanto à segurança, temos que a sociedade não promete aos seus membros uma semi-

proteção ou defesa parcial, em verdade ocupa-se inteiramente dos cidadãos, salvaguardando-

os integralmente. “Quanta diferença na propriedade!”, exclama Proudhon. Em resumo, o 

pensador anarquista nos traz os motivos pelos quais desconsidera a propriedade digna do 

status de direito natural, analisando-a juntamente com a liberdade, a igualdade e a segurança. 

338
 Vejamos:  
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Resumamos. A liberdade é um direito absoluto, porque constitui para o 

homem, como a impenetrabilidade constitui para a matéria, uma condição 

sine qua non de existência; a igualdade é um direito absoluto, porque sem 

ela não há sociedade; a segurança é um direito absoluto, porque aos olhos de 

todo homem sua liberdade e sua vida são tão preciosas quanto as de um 

outro: esses três direitos são absolutos, isto é, não suscetíveis de aumento ou 

diminuição, porquanto na sociedade cada associado recebe quanto dá, 

liberdade por liberdade, igualdade por igualdade, segurança por segurança, 

corpo por corpo, alma por alma, na vida e na morte. 

Mas a propriedade, segundo sua razão etimológica e as definições da 

jurisprudência, é um direito exterior à sociedade; pois é evidente que, se os 

bens de cada um fossem sociais, as condições seriam iguais para todos e 

implicaria uma contradição afirmar: A Propriedade é um direito que tem um 

homem de dispor de maneira mais absoluta de uma propriedade social. 

Portanto, se estamos associados para a liberdade, a igualdade, a segurança, 

não o estamos para a propriedade; assim, se a propriedade é um direito 

natural, esse direito natural não é social, mas antissocial. 
339

 

 

Em seguida, reforça a argumentação dizendo: “se a propriedade é um direito natural, 

absoluto, imprescritível e inalienável, por que, em todas as épocas, sua origem tem sido tão 

discutida?” 
340

 Em síntese, nos diz Proudhon que a propriedade e a posse, que se confundiam 

no estágio primitivo, tornaram-se institutos jurídicos absolutamente distintos por conta de 

mera ficção criada pelo direito civil. Destarte, o pensador anarquista rejeita por completo o 

entendimento lockeano que vê a propriedade como direito natural, colocando-a na posição de 

instituto criado pela ficção legislativa e, portanto, dependente da sociedade civil para existir. 

341
 

 Rousseau, refletindo acerca desta questão, posiciona-se claramente neste mesmo 

sentido, defendendo que a propriedade consiste numa instituição humana, objeto de 

convenção entre os homens. Vejamos: 

 

Ademais, uma vez que o direito de propriedade não é mais que convenção e 

instituição humana, qualquer homem pode dispor a seu bel-prazer daquele 

que possui; mas não se dá o mesmo com dons essenciais da natureza, tais 

como a vida e a liberdade, cujo gozo é permitido a todos e das quais é pelo 

menos duvidoso que se tenha o direito de despojar-se: privando-se de uma, 

degrada-se o próprio ser, privando-se da outra, aniquila-se tudo quanto existe 
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em si próprio; e, como nenhum bem temporal pode compensar uma e outra, 

seria ofender a um só tempo a natureza e a razão renunciar a elas pelo preço 

que for. 
342

  

 

Conforme exposto neste item, temos que, na contramão do que sustenta John Locke, 

para Rousseau e Proudhon a propriedade consiste em um produto político, fruto de convenção 

humana e não mantém qualquer relação com os demais direitos considerados naturais. Não 

obstante esta colocação, é o modelo lockeano o que mais se adequa aos interesses dominantes 

do período, motivo pelo qual prevaleceu, sendo a propriedade, portanto, considerada como 

direito natural e inviolável pelas codificações posteriormente realizadas, conforme veremos 

no capítulo seguinte.  
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5 A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE COMO CENTRO DO 

ORDENAMENTO JURÍDICO MODERNO  

 

5.1 O Código Napoleônico 

 

“A propriedade é o direito de gozar e dispor das coisas da 

maneira mais absoluta, desde que não se faça uso proibido 

pelas leis e regulamentos” (Code Civil, art. 544)  

 

Conforme analisado anteriormente, com o fim do feudalismo na Europa houve a 

necessidade de dar fim àquela incerteza jurídica característica do sistema feudal, ou seja, 

apresentar um código único que se pretenda universalmente válido e que forneça segurança 

jurídica necessária para o desenvolvimento da atividade comercial.  

A renovação no direito que se verificou, neste contexto, tem de ser analisada à luz do 

pensamento iluminista, que assumia uma posição crítica em relação às ideias disseminadas 

pelo ancien régime. Dentre as críticas realizadas pelos iluministas e que foram consideradas 

na elaboração dos códigos do período podemos destacar as seguintes: em termos gerais, os 

programas políticos dos déspotas esclarecidos eram pautados nos argumentos da liberdade e 

igualdade, sobretudo a igualdade perante a lei e a liberdade de contratar; adicionalmente, 

havia a crítica quanto às intervenções arbitrárias e a exclusão do povo na condução da 

política; e, por fim, havia ainda a crítica à predominância da Igreja e à intolerância religiosa. 

Quanto a esta, cumpre ressaltar que, neste período, a Europa era tomada por guerras 

religiosas, oriundas das diversas interpretações da doutrina cristã sofridas no início da época 

moderna, o que consequentemente enfraqueceu o poder da Igreja e iniciou uma abertura à 

diversidade religiosa no ocidente. Neste contexto, os Códigos são elevados à condição de 

ciência. Afinal, a ideia do homem como um ser criado à imagem e semelhança de Deus e 

colocado acima da natureza estava excluída dos discursos.  

Neste diapasão, os principais elementos do direito que então sobreviria pertencem a 

uma herança comum, o direito romano antigo e medieval, o direito canônico, o antigo direito 

germânico, o direito feudal, o direito municipal medieval e o direito natural do começo dos 

tempos modernos. 
343

 A exceção fica por conta do direito inglês, o Common Law, que foi 

                                                           
343

 CAENEGEM, R.C. van. Uma Introdução Histórica ao Direito Privado. São Paulo: Martins Fontes, 1995, 

p. 3. Este ponto também é analisado de maneira similar por Tigar & Levy, para os quais as ordens jurídicas 

elaboradas pelos burgueses no século XVIII se basearam em seis diferentes pensamentos legais, são eles: (i) 

Direito Romano; (ii) Direito Feudal ou Senhorial; (iii) Direito Canônico; (iv) Direito Real; (v) Direito 

 



124 

 

desenvolvido a partir do direito consuetudinário germânico e do direito feudal, 

desenvolvendo-se de maneira quase independente do Direito Romano, diferenciando-se, 

portanto, do direito continental europeu.  

Cumpre ressaltar a importância e amplitude do direito natural dos modernos e sua 

influência determinante nas codificações:  

 

O direito natural era um elemento essencial do triunfo sobre o antigo direito 

consuetudinário e sobre o ainda prestigioso direito romano. Só um direito 

ainda mais universal, ou um direito verdadeiramente universal, estava em 

condições de desafiar a autoridade quase universal do direito romano. Se o 

Corpus iuris era o direito do império romano e do mundo ocidental, o direito 

natural era o de toda a humanidade; o direito romano era a obra do maior 

povo de juristas da história, o direito natural era a própria expressão da 

razão. 
344

 

 

Neste contexto, as ideias de Locke, analisadas acima, serviram perfeitamente como 

justificativas para a visão segundo a qual a propriedade consistia num direito natural, 

ocasionando sua inclusão como tal nas codificações então elaboradas. Com isso, a 

propriedade conforme conhecida no período feudal tem seu termo, substituída por um novo 

conceito.  

Com efeito, após a Assembleia Nacional ter decretado o fim do sistema feudal, ela 

prometeu estabelecer em data futura um preço pelo qual o camponês pudesse se tornar 

proprietário da terra que ele e sua família haviam cultivado durante gerações. A intenção era 

estabelecer o novo direito de propriedade, agora desatrelado de relações pessoais e pautado na 

relação estabelecida entre a pessoa e a coisa (persona e res), de modo que daí em diante toda 

relação pessoal associada à propriedade constituía apenas uma deformação da ideia jurídica. 

345
 

Na realidade, a maior parte das terras acabou sendo leiloada e adquirida pelo grupo 

que dispunha de fundos para sua aquisição: a classe mercantil. A proporção das terras detidas 

por esta classe aumentou conforme se executavam as hipotecas dos nobres e leiloavam-se as 

terras da Igreja e da Coroa. 
346
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A liberação das terras feudais visava a alteração do conceito de propriedade, tornando-

a apta a desempenhar seu papel dentro do cenário comercial: 

 

As considerações econômicas também desempenharam um papel 

importante. Os códigos modernos respondiam às reivindicações de uma 

classe média confiante e empreendedora, como as de liberdade e 

responsabilidade individual, abolição das barreiras e discriminação feudais 

(restrições à alienação da terra, corporativismo, privilégios das ‘ordens’, 

mão-morta). (...) Outro exemplo é a abundante legislação sobre terras e 

hipotecas introduzida sob a pressão do ‘terceiro estado’ durante os primeiros 

anos da Revolução, que tinham como objetivo liberar as terras feudais e 

eclesiásticas e permitir, desse modo, sua utilização dentro do sistema de 

crédito. Seria impróprio, no entanto, sugerir uma ligação direta entre os 

grandes códigos franceses e a Revolução Industrial, já que esta só chegou ao 

continente muito tempo depois das primeiras tentativas de codificação, 

depois inclusive da promulgação dos códigos. No entanto, o direito dessas 

codificações modernas provou ser perfeitamente adaptado às necessidades 

da economia capitalista de classe média do século XIX. 
347

 

 

 Sintetizando a situação deste importante momento histórico, cumpre apresentar o 

pensamento de Luis Martín Ballestero Hernandes: 

 

A luta dirigida contra o domínio eminente conduziu à noite de 4 de agosto de 

1789: os nobres foram obrigados a renunciar, sem indenização, a seus 

privilégios (feudais), ou seja, ao domínio eminente. Como escreveu Taine, a 

Revolução Francesa foi assim ‘uma transmissão de propriedade’, a 

propriedade passou do domínio eminente ao domínio útil. Por haver 

desaparecido a dualidade, os revolucionários puderam se sujeitar à 

‘concepção romana’. Ao proclamar a liberdade individual, ao afirmar os 

direitos do homem, teriam que fazer, com toda naturalidade, do direito de 

propriedade um direito absoluto. Cada um é dono e soberano do que lhe 

pertence. Lê-se no art. 17 da Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão: ‘Por ser a propriedade um direito individual e sagrado[...]’. A 

Revolução Francesa teve como resultado o desaparecimento das imensas 

propriedades imobiliárias. Portanto, evitou a intervenção posterior do 

legislador para dividir terras. 348 
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 Segundo esta visão, a Revolução Francesa realizou uma transmissão de propriedade, 

ou seja, o domínio feudal é substituído pelo domínio dos detentores de capital acumulado em 

montante suficiente para perfazer esta transferência nos moldes do novo modelo. 
349

 

 Desta forma, a nova classe detentora do poder alterava a realidade mediante a 

imposição do novo conceito de propriedade e sobre o qual era construído todo edifício 

jurídico. Os vínculos pessoais são desatrelados da terra e o meio de consegui-las modificou-se 

para um não menos opressor, a riqueza material. Neste aspecto, torna-se clara a ideia segundo 

a qual a realidade dos camponeses não se tornou tão distinta no período pós-revolucionário, já 

que a aristocracia dos nobres foi apenas substituída por aquela dos que detinham capital. 
350

 Proudhon, neste sentido, tomando por base este contexto pós-revolucionário torna 

pertinente seu questionamento: “...quando o povo aboliu todos os privilégios de nascimento e 

casta, isso lhes pareceu acertado, provavelmente porque se beneficiariam do fato; por que, 

então, não querem que os privilégios de fortuna desapareçam como os de classe e raça?” 
 351

  

Na visão do pensador francês, tanto a Constituição de 1790, quanto a de 1793 não 

souberam definir a igualdade perante a lei, pois, em sua visão, todas supõem uma 

desigualdade de fortuna e classe ao lado da qual não pode haver sombra de igualdade de 

direitos.
352

 E, na sequência, descreve três princípios fundamentais da sociedade moderna 

consagrados pelos movimentos de 1789 e 1830: “1º) Soberania na vontade do homem, que se 

pode reduzir a despotismo; 2º) Desigualdade de fortuna e classe; 3º) Propriedade: acima da 
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Justiça
353

, sempre e por todos invocada como o gênio tutelar dos soberanos, dos nobres e 

proprietários; a Justiça, lei geral, primordial, categórica, de toda sociedade.” 
354

 

 Mantendo a linha filosófica característica dos novos tempos, a liberdade, tão presada, 

expressava-se na teoria da liberdade contratual, refletindo na abolição das guildas. Em março 

de 1791, todos os cidadãos passaram a ser livres para desempenhar qualquer profissão, 

bastando apenas o pagamento do respectivo alvará. As guildas, assim, foram destruídas e o 

dinheiro bastava para que o exercício fosse legitimado. Refletindo este novo espírito que 

anima a política e fixando a força da teoria da liberdade contratual, um projeto de lei 

elaborado por Le Chapelier em 1791 reafirmou aquilo que atos reais anteriores promoveram 

sob o fundamento da ordem pública: os trabalhadores estavam proibidos de se organizarem, a 

negociação deveria ser individualmente realizada com empregadores. 
355

  

 Desta forma, é gradativamente por meio da mudança do direito que a burguesia 

consolida seu poder mediante a alteração das definições legais das relações sociais. As terras 

possuídas conforme o sistema feudal passaram a ser assunto de contrato e terras que haviam 

sido possuídas em comum foram cercadas e seus antigos pequenos proprietários passaram a 

cultivá-las mediante salários. 
356

 Ou seja, a própria atividade agrícola passou a ser nada mais 

que um ramo da indústria, onde predomina a lógica do novo sistema produtivo.  

 É assim que a nova teoria liberal contratual alterou as relações sociais pós-revolução, e 

juntamente com o novo conceito de propriedade exposto acima, deram origem ao Code Civil 

de 1804; graças à determinação política de Napoleão e aos advogados Fr. Tronchet, J. 

Portalis, F. Bigot-Préameneu e J. de Maleville. 
357

  

Fortemente influenciado pelo resgatado Direito Romano, o Code se demonstrou 

conversador, apresentando respeito aos direitos de família e de propriedade como base da 

ordem social. De fato, o exame do Código Napoleônico realizado por Leo Huberman deixa 

claro a que interesses este se dirigia:  
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O Código tem cerca de 2.000 artigos, dos quais apenas 7 tratam do trabalho 

e cerca de 800 da propriedade privada. Os sindicatos e as greves são 

proibidos, mas as associações de empregadores permitidas. Numa disputa 

judicial sobre salários, o Código determina que o depoimento do patrão, e 

não do empregado, é que deve ser levado em conta. O Código foi feito pela 

burguesia e para a burguesia: foi feito pelos donos da propriedade para a 

proteção da propriedade. 
358

  

 

A partir desta análise, podemos inferir que o código representava os interesses da 

classe detentora das propriedades visando sua manutenção. Não se faz diferente das demais 

codificações existentes, afinal, o direito é uma estrutura social mutável, imposta à sociedade e 

consiste num instrumento assim como um produto dos que detém o poder; suas inovações são 

geralmente resultado da pressão coletiva de interesses e dos esforços dos grupos sociais em 

busca de emancipação ou poder. 
359

 Com efeito, o Code consiste no marco histórico que 

simboliza a vitória de uma classe mediante a imposição de seus interesses no ordenamento 

jurídico. Baseado na concepção romana de propriedade e fortemente influenciado pela teoria 

do direito natural, o Code estabelece a propriedade como centro do ordenamento jurídico
360

, 

fazendo com que as demais noções jurídicas necessariamente gravitem em torno dela.  

 Neste sentido, não poderia ser mais clara a intenção dada pelo artigo 544: “A 

propriedade é o direito de gozar e dispor das coisas da maneira mais absoluta, desde que não 

se faça uso proibido pelas leis e regulamentos”.
 
 

Quanto à parte supostamente limitadora do uso e abuso (...desde que não se faça uso 

proibido pelas leis e regulamentos), Proudhon adverte que seu objetivo não é impor qualquer 

limitação, mas impedir que o domínio de um proprietário seja obstáculo ao domínio de outro; 

trata-se, portanto de uma confirmação do princípio e não de sua limitação. 
361
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O pensador anarquista ainda questiona o rumo tomado no momento pós-

revolucionário. Afinal, a propriedade, objeto da luta revolucionária, era agora defendida, tal 

defesa era, em sua visão, um retrocesso; em suas palavras, era condenar a revolução:  

 

O tributo que uma nação vitoriosa impõe a uma nação vencida constitui um 

verdadeiro arrendamento. Os direitos senhoriais, abolidos pela revolução de 

1789, os dízimos, mãos mortas, corveias, etc., eram diferentes formas do 

direito de propriedade; e aqueles que, com o nome de nobres, senhores, 

prebendários, beneficiários, etc., gozavam desses direitos, nada mais eram 

que proprietários. Defender a propriedade hoje é condenar a revolução. 
362

 

 

J. Portalis, admirador de Bonaparte
363

, via no general o responsável por restabelecer a 

ordem na França após a desordem da Revolução, fazendo com que se desfrutasse a segurança 

do direito, ou, em suas palavras, a “salvaguarda da propriedade”. 
364

 

Embora seu teor seja considerado conservador, o Code Civil foi, em certo sentido, 

também revolucionário, vez que promulgou ideias burguesas de contrato e propriedade, 

reconhecendo-as como geralmente aplicáveis, contrapondo-se à antiga ordem. Já como código 

de direito privado, constituiu, nas visões de Tigar & Levy, uma visível traição aos interesses e 

aspirações dos trabalhadores e camponeses que haviam formado as tropas de choque da 

Revolução. 
365

 

Não obstante o fim do sistema feudal, o Code trouxe novas desigualdades. Como 

exemplo, podemos mencionar a discriminação contra as mulheres, sujeitas à autoridade do 

marido que, inclusive, tem o poder de administrar a propriedade de sua esposa e, ainda, a 

norma do artigo 1.781 que estabelecia expressamente que na disputa entre empregador e 

empregado prevalecia a palavra do empregador. 
366

 Refletia, conforme já falado, os interesses 

de seus formuladores. 

                                                           
362

 PROUDHON, Pierre-Joseph. O que é a Propriedade? ou Pesquisas sobre o Princípio do Direito e do 

Governo. Trad. Gilson Cesar Cardoso de Souza e Edison Darci Heldt. 1ª ed. Martins Fontes: São Paulo, 1988, p. 

147.  
363

 Proudhon, ao contrário, nos diz: “Não nos surpreendamos: aos olhos desse homem, o mais egoísta e 

voluntarioso que jamais houve, a propriedade tinha de ser o primeiro dos direitos, como a submissão à 

autoridade o mais santo dos deveres.” (PROUDHON, Pierre-Joseph. O que é a Propriedade? ou Pesquisas 

sobre o Princípio do Direito e do Governo. Trad. Gilson Cesar Cardoso de Souza e Edison Darci Heldt. 1ª ed. 

Martins Fontes: São Paulo, 1988, p. 51).  
364

 CAENEGEM, R.C. van. Uma Introdução Histórica ao Direito Privado. São Paulo: Martins Fontes, 1995, 

p. 8.  
365

 TIGAR, Michael E.; LEVY, Madeleine R. O direito e a ascensão do capitalismo. Trad. Ruy Jungmann. Rio 

de Janeiro: Zahar, 1978, p. 231-232.  
366

 CAENEGEM, R.C. van. Uma Introdução Histórica ao Direito Privado. São Paulo: Martins Fontes, 1995, 

p. 9.  



130 

 

Em suma, temos que o Código colocou fim ao pluralismo predominante na época 

feudal, estabelecendo a certeza de uma jurisdição só e inserindo uma hierarquia única de 

tribunais, servindo, desta forma, para fornecer certeza jurídica em contraposição à confusão 

de autoridade que prevalecia no período que lhe antecedeu, adequando-se, sobretudo, aos 

interesses da classe mercantil, em especial por conta o conceito de propriedade adotado.  

 

5.2 Algumas características e consequências do novo conceito de propriedade  

 

A análise da obra de John Locke realizada no capítulo anterior (item 4.2 e subitens) 

nos permitiu entender a fundamentação teórica necessária para a configuração da força de 

trabalho como mercadoria. Tal noção, analisada conjuntamente com a teoria da liberdade 

contratual característica do novo modelo, nos permite entender o sentido político pretendido 

por este movimento que aqui procuramos descrever e que coloca a propriedade como centro o 

ordenamento jurídico moderno. 

Sobre este tema, Evgeni Pasukanis parte do pressuposto de que o direito surge como 

consequência das relações sociais e forças produtivas decorrentes da sociedade capitalista. O 

ato de contratar, assim, é o ponto central do direito burguês, já que, segundo o entendimento 

do referido jurista, a sociedade burguesa é vista como sendo composta de proprietários de 

mercadorias independentes. 
367

 Nesta mesma linha de pensamento, Tigar & Levy abordam o 

tema em comento ressaltando as consequências deste modelo:  

 

Ou, em outras palavras, a ideia de que a propriedade nada mais é que uma 

relação entre uma pessoa (persona) e uma coisa (res), e que, por 

conseguinte, não implica domínio de uma pessoa sobre outra, é mera ficção. 

O controle da propriedade – quando ela consiste nos meios de produção – é 

convertido no controle de pessoas através do contrato de trabalho. Dessa 

maneira, a ideia de contrato como livre barganha é ilusória. 
368

 

 

Com esta análise, cai por terra a ilusão da teoria da liberdade contratual, tão exaltada 

pelo Code e pelos teóricos que o fundamentam, pois, em verdade, o código nos diz que apenas 

os detentores de propriedade é que são realmente livres para organizarem o sistema de 
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produção e utilizarem o poder que a propriedade lhes confere para organizar o resto da 

população e integrá-la neste sistema. 
369

 

Isto posto, temos que a diferença existente no plano fático entre proletários e 

proprietários deve se tornar inexistente no ficto mundo jurídico, transformando a relação entre 

ambos numa relação de vendedores e compradores livres e, sobretudo, em igualdade. Ambos 

se tornam sujeitos de direito, conceito este amplamente analisado por Pasukanis, na medida 

em que é através desta ficção jurídica que o Direito os torna iguais, não obstante tal igualdade 

não seja de forma alguma verificada na realidade.   

Pasukanis, frente a tal constatação, nos ensina que o estabelecimento de normas 

abstratas torna-se o aspecto fundamental e caracterizador das relações, sendo seu conteúdo 

material e econômico esquecido: 

 

Historicamente, o direito começou com o litígio, isto é, com a ação judicial; 

foi somente mais tarde que o direito valeu-se de relações práticas ou 

puramente econômicas já preexistentes que, assim, desde o início assumem 

um aspecto dúplice: econômico e jurídico. A dogmática jurídica esquece esta 

sucessão histórica e começa pelo resultado acabado, pelas normas abstratas 

pelas quais o Estado preenche, por assim dizer, todo o espaço social, ao 

conferir propriedades jurídicas a todas as ações que se realizam. Segundo 

esta concepção elementar, não é o conteúdo material, econômico, das 

próprias relações que é o momento fundamental, determinante, nas relações 

de compra e venda, mas entre mutuante e mutuário, etc., mas o imperativo 

dirigido em nome do Estado às pessoas singulares. 
370

  

 

Sob o ponto de vista em análise, temos que da positivação da propriedade, feita nos 

moldes descritos acima, decorrem as características ínsitas ao seu novo conceito, tendo 

destaque neste sentido sua generalidade e abstração. Neste diapasão, temos que o direito de 

propriedade apresenta-se, em sua nova roupagem, formalmente como um direito igualitário, 

no sentido de que todos podem dele ser titulares, bastando o preenchimento dos requisitos 

exigidos pela lei. Não obstante se apresente como igualitário, tal igualdade não ultrapassa o 

plano teórico, posto que os mecanismos previstos para sua aquisição, no plano fático, 

apresentam-se como verdadeiras limitações para que a igualdade prevista seja de fato 

alcançada, limitando – no sentido proibitivo – que todos possam se tornar proprietários. 
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Conforme nos ensina Norberto Bobbio371, sendo o sujeito A proprietário do objeto X, são 

automaticamente excluídos da possibilidade de o serem B, C, e os demais indivíduos, de sorte 

que à igualdade teórica se opõe uma discriminação ou diferenciação prática quantitativamente 

avaliável mediante uma unidade de medida socialmente aceita, o dinheiro.  

 Referida análise coaduna-se com aquela elaborada por Pasukanis, que exalta o aspecto 

superestrutural das normas jurídicas e sua pretensa – e meramente formal – igualdade em 

relação à propriedade:  

 

A forma jurídica da propriedade não está em contradição com a expropriação 

de um grande número de cidadãos, pois a condição de ser sujeito de direito é 

uma condição puramente formal. Ela define todas as pessoas como 

igualmente ‘dignas’ de serem proprietárias, não obstante não as torne 

proprietárias.
 372

 

 

 Além desta característica superestrutural emergente do novo conceito de propriedade, 

temos também seu caráter individualista, na medida em que, sob o ponto de vista psicológico, 

tem como ponto de partida e de chegada o próprio indivíduo, perfazendo um processo circular 

em torno deste. Aqui, a noção jurídica de exclusão pela qual todos os demais sujeitos do 

universo são excluídos de qualquer ingerência na propriedade privada, individual, adquire um 

significado de ordem psicológica, inserindo no indivíduo uma prepotente ideia de dominação.  

 Com efeito, a ideia de enxergar a relação de propriedade como natural caminha 

exatamente neste mesmo sentido, conforme o indivíduo se descubra essencialmente 

proprietário e projete-se no mundo como dominador:  

 

O dominium sui como regra do universo interno do microcosmo significa 

que ele é dominus por designação de Deus e da natureza, que o dominium 

não precisa das entidades externas senão para manifestar-se sensivelmente 

mas que é já in interiore homine uma realidade ontológica completa, que 

toda manifestação não poderá deixar de ser coerente com essa primeira 

propriedade naturalíssima e congenialíssima que cada um leva no seio. O 

dominium torna-se indiscutível e faz do sujeito um personagem fortalecido 

no interior de uma carga agressiva que o projeta dominadoramente sobre o 

mundo. 
373

  

 

                                                           
371

 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. Trad. Carmen 

C. Varriale et al. 5ª ed. Brasília: UnB, 2000, p. 1022.  
372

 PASUKANIS, E. B. A Teoria Geral do Direito e o Marxismo. Trad. Paulo Bessa. Rio de Janeiro: Renovar, 

1989, p. 101 
373

 GROSSI, Paolo. História da Propriedade e Outros Ensaios. Trad. Luiz Ernani Fritoli. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2006, p. 70.  



133 

 

 Neste ponto, o caráter absoluto da propriedade ultrapassa as barreiras do plano jurídico 

e se transforma em mentalidade deste novo sujeito que se descobre naturalmente proprietário:  

 

Na confusão inevitável – mas lucidamente consciente, deliberada, aliás 

deliberadamente acentuada – entre o ‘meu’ e o ‘mim’ a propriedade tendia 

elevar-se de plano: como dimensão do sujeito não podia não conotar-se de 

eticidade e das noções éticas adquiria o caráter absoluto. 

(...) 

Noção simples, portanto, a propriedade, como é simples uma virtude, uma 

vontade, uma intenção, um ato interior. O procedimento liberatório colocado 

em ato pela cultura moderna desagrega-a das coisas para agregá-la ao intra-

subjetivo. 
374

 

 

 Tal sujeito descobre-se, portanto, essencialmente proprietário, com o que concorda o 

sistema jurídico recém-elaborado que o enxerga na qualidade de um mero proprietário de 

mercadorias, resultado de um projeto cujo centro reside nesta nova concepção de propriedade:  

 

O projeto jurídico revela finalmente a sua urdidura sapiente e refinada: no 

plano do direito era consignado ao novo homo oeconomicus – personagem, 

repetimos, abstrato – um instrumento ágil e fungível, legitimado nos valores 

supremos e inatacáveis a partir do exterior, ideologicamente não 

aproximável das precedentes soluções medievais porque fruto daquele 

complexo de forças sincrônicas que constituem a cultura moderna e a 

experiência jurídica moderna. 

A propriedade: um instituto bem no centro do projeto; ela mesma coração e 

substância do projeto. 
375

 

 

 Essas palavras deixam claro o papel central que a propriedade exerce no novo sistema 

social, tornando-se valor amplamente difundido e inquestionável. Adquirindo este sentido de 

valor, ela se infiltra nas mais diversas relações sociais e sua abrangência atinge a todos, 

ocasionando uma espécie de blindagem, resguardada pela segurança que a mantém, inibindo 

qualquer ataque ao conceito, que permanece como um topos intacto. Bobbio caminha neste 

sentido em sua análise:  

 

Contudo, embora as outras formas em que se molda a Propriedade privada, 

especialmente que se refere a sujeitos individuais e a objetos de uso e de 

consumo e não de ‘especulação econômica’, pareçam marginais em relação 

ao funcionamento global do sistema, elas desempenham uma função que está 

longe de ser indiferente no apoio àquela que é efetivamente determinante. 
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Constituem, de fato, um ‘princípio’ ou ‘valor’ que legitima até culturalmente 

(e não apenas como expressão de um princípio jurídico geral) as formas 

economicamente dominantes da Propriedade privada; por outras palavras, 

elas fazem com que o ‘valor’ da Propriedade privada seja de tal maneira 

compartido, a todos os níveis da sociedade onde se é ou se aspira a ser 

proprietário de qualquer objeto ou bem julgado importante para o indivíduo 

(ou grupo familiar), que qualquer ataque a essa Propriedade será interpretado 

como uma ameaça aos próprios interesses, mesmo quando ela tiver por alvo 

as outras formas, bem mais importantes, de Propriedade. 
376

 

 

 Outra consequência ocasionada pela exaltação da lógica proprietária é aquela descrita 

por Thorstein B. Veblen (1857-1929). Inspirado pelas leituras de Morgan e Darwin, Veblen 

afirmava que o fundamental em economia consistia em captar o movimento e evolução das 

instituições econômicas, rejeitando a ideia da economia dita clássica, cuja preocupação se 

dava com a descoberta de uma ordem natural apoiada numa natureza humana hedonista. 
377

 

Dentre tais instituições encontra-se, por evidente, a propriedade privada, da qual emergem os 

princípios do dispêndio conspícuo e da emulação pecuniária como característicos de uma 

cultura pecuniária que divide a sociedade em duas classes, uma ociosa e outra trabalhadora.  

 Amplamente lastreado em Morgan, Veblen dirá que o aparecimento do que denomina 

classe ociosa coincide com o início da propriedade. Vejamos: 

 

No curso da evolução cultural, o aparecimento de uma classe ociosa coincide 

com o início da propriedade. É uma coincidência necessária porque as duas 

instituições resultam do mesmo conjunto de forças econômicas. Na fase inicial 

do seu desenvolvimento, as duas são somente aspectos diferentes dos mesmos 

fatos gerais de estrutura social. 
378

 

 

 Após esta importante afirmação, nos diz que tanto a classe ociosa, quanto a 

propriedade, são fatos convencionais. A classe ociosa tem como requisito a abstenção de 

qualquer trabalho produtivo, visto que esse se associa à fraqueza e à sujeição a um senhor. 
379

 

Trata-se de uma construção social lastreada na lógica da propriedade privada, cuja base, nos 

diz Veblen, é a emulação. Vejamos:  
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O motivo que está na base da propriedade é a emulação; e esse mesmo 

motivo continua ativo no desenvolvimento posterior, tanto da própria 

instituição a que deu causa, como daqueles traços da cultura social a que se 

liga essa instituição da propriedade. A posse da riqueza confere honra; é uma 

distinção injusta. 
380

 

 

 Dentro desta ótica, vem apontar a propriedade privada como uma instituição humana 

sem qualquer relação com a mera subsistência, sendo seu incentivo dominante a distinção 

odiosa381 ligada à riqueza adquirida por outros meios que não aqueles produtivos, uma vez 

que estes devem ser desempenhados pela classe não-proprietária.  

 A partir dessas ideias, a propriedade passa ser vista como uma espécie de troféu, no 

sentido de se tornar prova do sucesso, sendo, portanto, base convencional de honorabilidade:  

 

A riqueza, no início valiosa simplesmente como prova de eficiência, se torna 

no entendimento popular um ato meritório por si mesmo. A riqueza é agora 

coisa honrosa intrinsecamente e confere honra ao seu possuidor. Através de 

um novo refinamento, a riqueza adquirida passivamente por transmissão de 

antepassados, ou outros antecessores, se torna logo ainda mais honrosa do 

que a riqueza adquirida por esforço próprio...
382

 

 

 Tal afirmação, que exalta outras formas mais honrosas de riqueza em detrimento do 

trabalho produtivo, se coaduna com aquela visão lockeana já explorada (em especial item 

4.2.4), pela qual a atividade de apropriação se torna mais idônea ao acúmulo de propriedade 

do que a atividade laboral.
383

 Com efeito, a exposição de Veblen
384

 nos demonstra que a 

disposição bélica da classe ociosa primitiva é substituída nos tempos modernos pela chicana e 

pela astúcia – métodos mais aprovados para o acúmulo de riqueza. Desta forma, em 

detrimento de qualquer atividade produtiva, o ócio se afasta de qualquer atividade que resulte 

num produto material e com isso toma comumente a forma de bens imateriais.  
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 O exemplo clássico, na visão de Veblen, consiste no vestuário como expressão do que 

chama cultura pecuniária. Afinal, os gastos incorridos em vestimenta não se ligam a qualquer 

proteção da pessoa, mas sim ao interesse pela aparência. Neste sentido, o vestuário demonstra 

a aptidão de gastar da pessoa, demonstrando uma evidência do seu valor social. Não deve o 

vestuário ser apenas dispendioso, mas deve também tornar visível a todos os observadores 

que quem o utiliza não está ligado a qualquer forma de trabalho produtivo. Ou seja, deve – 

pelo próprio desconformo da vestimenta – demonstrar que quem a utiliza não está sequer apto 

a realizar qualquer esforço útil, exteriorizado em trabalhos manuais. Em outras palavras, a 

vestimenta deve representar o ócio daqueles que consomem sem produzir. 
385

 

 A análise da teoria de Veblen pode ser feita à luz do entendimento lockeano exposto 

acima (item 4.2.5), visto que Locke pressupunha como natural a divisão da sociedade em duas 

classes distintas, a dos proprietários e dos não-proprietários que, por esta razão, vendem sua 

força de trabalho (que pela teoria lockeana é vista como mercadoria). Ora, a análise crítica de 

Veblen se dá precisamente sobre essa divisão. Sua classe ociosa coincide com aquela 

proprietária em Locke, visto que não produtiva e em contraposição àquela classe trabalhadora 

e, portanto, produtiva.  

 Veblen vai além em sua análise. Ao se aprofundar no estudo das instituições, diz que 

estas são produto de processos passados e, portanto, adaptados às circunstâncias passadas, 

desta forma, nunca estão de acordo com a realidade presente e suas exigências. Neste sentido, 

aponta a classe ociosa como conservadora, visto que seu papel é o de retardar o movimento e 

conservar o obsoleto, mantendo, assim, o status quo. 
386

 Não é preciso dizer que a propriedade 

privada consiste numa dessas instituições, cujo conservadorismo incide com maior rigor.  

Além disso, há uma constante disseminação do modo de vida ocioso que se espalha 

por toda a sociedade como forma correta de levar a vida. Os valores de desperdício e consumo 

conspícuo e da isenção industrial afetam o desenvolvimento cultural mediante a orientação 

que dão aos hábitos mentais humanos, controlando a manutenção das instituições mediante 

sua aceitação por todos, já que decorre disso a aceitação popular dos elementos culturais da 

classe alta. “Tal amo, tal criado”. 
387
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 Em síntese, com a consolidação da propriedade como centro do ordenamento jurídico 

temos sua repercussão nas mais diversas esferas das relações sociais. Tornando-se 

mentalidade, ela transcende o cenário jurídico e torna-se pedra angular da cultura político-

filosófica da modernidade. Posteriormente, a produção e a propriedade de bens materiais 

perdem força frente ao fortalecimento da propriedade imaterial que, dentre outras coisas, 

torna a base de insumos inesgotáveis, mas esse já é outro tema.  
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CONCLUSÃO  

 

 

 A partir da crença de que a história de um instituto pode nos mostrar mais do que sua 

mera forma acabada e percebida, nos propomos a realizar um necessário excurso histórico 

acerca da propriedade. Partindo da problemática estabelecida no início, procuramos 

apresentar apontamentos históricos que nos possibilitaram apreender as diferentes naturezas e 

características que revestiram a propriedade desde sua possível origem até sua positivação no 

Código Napoleônico que, segundo a visão adotada, a consolida como centro do ordenamento 

jurídico moderno. Concluímos, por meio de tais apontamentos, que a propriedade consistiu 

em ponto sensível e de central importância nos diversos modelos jurídicos e políticos 

analisados, de tal forma que se revestiu, nos diferentes períodos históricos, de diferentes 

características em função dos interesses predominantes em cada momento. Assim, a partir da 

diversidade dos conceitos historicamente verificados de propriedade, podemos identificá-la 

como um construído histórico, cujo modelo atual é resultado de um longo processo de 

transformações, uma resultante dos acontecimentos históricos determinados a partir das 

intrincadas relações de poder, pressões coletivas e esforços de grupos sociais em busca de 

emancipação ou poder, os quais permearam e modificaram o instituto, que não raro foi objeto 

central em tais conflitos. 

 A partir deste pano de fundo, procuramos apresentar um processo histórico, cuja 

resultante consiste na consolidação da propriedade como centro do ordenamento jurídico 

moderno a partir do início do século XVIII, quando o conceito adotado pelo Código 

Napoleônico difundiu-se por todo ocidente.  

 Para chegar neste ponto, nos foi necessário recorrer a uma longa reconstrução histórica 

do passado deste instituto, fornecendo ao leitor uma visão global e contextualizada acerca do 

assunto, relacionando os diferentes modelos de propriedade adotados com a realidade social e 

os interesses dominantes em cada período, para, assim, destacar a importância do instituto em 

cada contexto. Esperamos, com isso, ter esclarecido a problemática proposta e proporcionado 

ao leitor um entendimento contextualizado que leve em consideração as raízes histórico-

sociais do instituto, bem como as fundamentações teóricas responsáveis por suas 

transformações ao longo de tal processo.  

 Tendo em vista essa tarefa, apresentamos num primeiro momento conjecturas sobre a 

origem da propriedade. Neste ponto, cumpre destacar que a falta de registros históricos 

anteriores à escrita, bem como a enorme distância cultural que nos separa do homem 
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primitivo dificultam nossa compreensão acerca de como este vivenciou a relação de 

pertencimento. Frente a isso, nossa tarefa não pôde pretender a certeza de uma teoria, 

limitando-se a exposição de conjecturas.  

Primeiramente, apresentamos o entendimento adotado pelo antropólogo estadunidense 

Lewis H. Morgan, para o qual a propriedade tem lugar de destaque na transformação do 

homem primitivo em seu caminho, através de conhecimentos empíricos acumulados 

historicamente, para o estado da civilização, fruto da então conhecida propriedade. Sua 

conjectura aponta para uma primeira ideia de propriedade sendo conhecida a partir da 

domesticação de animais no oriente e do cultivo de cereais no ocidente. Desta forma, sua 

origem teria se dado por meio do conhecimento humano da agricultura e da pecuária, 

permitindo ao homem primitivo estabelecer sobre o gado e os cereais cultivados uma relação 

de pertencimento que nos permite apontar como um possível momento inicial da propriedade. 

Ainda nesta tarefa, tivemos oportunidade de analisar a conjectura proposta por 

Thorstein B. Veblen, para o qual a forma mais primitiva de propriedade consiste na presa 

conseguia como troféu em incursões armadas, sendo a propriedade de coisas e pessoas 

(sobretudo as mulheres dos inimigos derrotados) vista como útil por conta da comparação 

odiosa que se estabelecia entre seu possuidor e o inimigo de quem ele as toma. O motivo 

precípuo disto seria o desejo dos homens de obter sucesso e ressaltar sua proeza exibindo o 

resultado de suas atividades. A partir daí, o conceito de propriedade se estende da propriedade 

das mulheres dos vencidos para incluir a propriedade dos produtos resultantes das demais 

atividades.  

Estabelecidas as conjecturas que consideramos mais pertinentes quanto à pré-história 

da propriedade, ingressamos na sua história propriamente dita. Em nota, esclarecemos a 

ausência de um tratamento adequado ao estudo da propriedade na Grécia antiga. Não obstante 

o grande desenvolvimento grego nos âmbitos filosófico e político, suas ideias jurídicas não 

receberam da posterioridade tanta importância quanto aquelas romanas. Embora, como vimos, 

o Direito Romano tenha se nutrido de diversas influências gregas, tais como aquelas 

provenientes da escola estoica, do positivismo socrático, do idealismo platônico, do realismo 

aristotélico, do relativismo dos sofistas e do contratualismo de Epicuro. Posto isto, nos 

limitamos a analisar o pensamento grego apenas naquilo que influenciou o Direito Romano, 

este sim de central importância para nosso tema.  

Neste tocante, apontamos o Direito Romano como um produto de uma sociedade 

altamente desenvolvida quanto aos aspectos jurídicos. Já nas Leis das XII Tábuas 

encontramos disposições que tratam da propriedade, tais como sua aquisição por usucapião, 
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bem como limitações ao uso da propriedade, tais como as derivadas do convívio harmônico 

com os vizinhos e as que limitavam a usura, demonstrando que a propriedade vista pelos 

romanos não se tratava de um instituto absolutista e individualista, como pretenderam os 

estudiosos medievais e modernos.  

 De todo modo, já em Roma encontramos um conceito de propriedade que engloba um 

conjunto de poderes sobre a coisa: jus utendi, jus fruendi e o jus disponendi ou abutendi, de 

forma a se adequar ao conceito pretendido pelos modernos, motivo pelo qual seu estudo se 

torna essencial ao nosso propósito. Adicionalmente, verificamos que já neste momento 

recente do instituto como algo conhecido por algum direito, sua partilha foi questionada como 

medida de correção de desigualdades, conforme a tentativa dos irmãos Graco de reestabelecer 

a harmonia econômica e social em Roma, após seu equilíbrio nestes aspectos ter sido rompido 

em virtude da expansão imperialista de Roma no Mediterrâneo. 

 Após a queda do Império Romano do Ocidente (476 d.C.), a Europa encontrava-se 

num período de forte recessão, ocasionado, dentre outros fatores, pelas invasões muçulmanas 

que fecharam o Mediterrâneo, até então principal ligação entre o Ocidente e o Oriente. Neste 

cenário, podemos verificar um declínio acentuado do comércio, reduzindo a Europa a uma 

região exclusivamente agrícola, sendo a terra a única fonte de subsistência e a única condição 

de riqueza. Neste contexto ocorre a desorganização política da região, gerando a 

fragmentação do poder, o que impede o exercício seguro de quaisquer direitos. Frente a essa 

insegurança, o pequeno produtor é obrigado a procurar proteção junto aos homens poderosos 

de sua região, os senhores feudais. Estava caracterizada a situação que levaria a instauração 

do sistema feudal.  

 Quanto à propriedade, temos que na estrutura feudal estão inseridos nela diretos 

complexos e de diferentes titulares, de modo que a detenção, a posse e as diferentes rendas 

devidas e recebidas convivem lado a lado. Desde o lavrador até o rei, todos têm direitos 

próprios, embora distintos, sobre a mesma terra. Ademais, a falta de um ordenamento jurídico 

único torna incertas as posições jurídicas, de modo que a posse mantida pela força caracteriza 

a propriedade, vez que essa se encontrava sujeita ao pluralismo característico da época, onde 

uma mesma terra comportava múltiplos direitos que, ao cabo, garantiam a reprodução daquela 

sociedade estamental.  

 Com o aumento na segurança das estradas, o fraco comércio se desenvolve e passa a 

ganhar relevo. Mercadores se juntam para percorrer longas distâncias, compartilhando lucros 

e riscos, formando uma classe cuja característica consiste em nada produzir, mas apenas 

auferir lucro a partir da troca incessante (sendo, portanto, estéril na medida em que não 
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produz sua própria subsistência). Por conta deste motivo, seu modo de vida entra em choque 

com o modelo feudal, na medida em que os camponeses, até então dedicados exclusivamente 

à agricultura, passaram a se dedicar a outros ofícios, inclusive produzindo excedentes em sua 

produção para a venda aos mercadores que residiam próximos as estradas, os conhecidos 

burgos.  

 “O ar da cidade liberta”, diziam. De fato, muitos migraram dos campos para a cidade 

em busca da prometida liberdade. Sobre este aspecto, ressaltamos que, na estrutura feudal, o 

servo detinha um pedaço de terra onde produzia sua subsistência e de sua família – e, em 

última análise, de toda estrutura feudal. Possuía, portanto, os meios de produção para sua 

subsistência. Na cidade, o servo não dispõe mais de um pedaço de terra de onde pode extrair 

seu sustento. A lógica citadina prescreve que ele deve vender sua força de trabalho – que 

passa a ser vista como mercadoria – para, então, possuir moeda necessária para, no mercado, 

adquirir os alimentos necessários para seu sustento.  

 Com o crescimento da classe mercantil, em meados do século XI a sociedade até então 

predominantemente feudal passa a ser drasticamente alterada por conta do ressurgimento e 

intensificação do comércio, de tal forma que essa nova sociedade passa a exigir um conjunto 

de leis que forneça segurança jurídica e que seja suficiente para atender às novas necessidades 

ocasiona pela realidade econômica em transformação. Assim, por volta de 1100, o Direito 

Romano volta a ser estudado, em especial por conta do conceito de propriedade que possui. 

 Com efeito, demonstramos que a posse e a força consistiam em fatores determinantes 

no sincretismo verificado durante o período feudal. Onde não havia um sistema jurídico único 

que garantisse direitos, predominava, portanto, o poder de fato, sendo a posse a essência da 

propriedade. Ademais, a indisponibilidade da propriedade feudal também não agradava aos 

mercadores. O homem da cidade tinha outras necessidades, pois caso precisasse de dinheiro 

para investir em seus negócios, gostaria de poder dar em garantia ou vender sua propriedade 

com vistas a obtê-lo, sem precisar pedir autorização a uma série de proprietários. Assim, o 

conceito romano de propriedade era oportuno. Desta forma, o Direito Romano se mostrou 

muito mais apto às relações comerciais do que o direito consuetudinário feudal e sua 

incerteza. Neste contexto, há a mudança dos paradigmas jurídicos, produto dos conflitos 

sociais firmados na época em comento, que procuraram adequar as instituições sociais aos 

seus fins, impondo assim um sistema de controle social conveniente aos interesses da classe 

mercantil.  

 Neste momento, o sistema feudal entra em declínio e o sistema de produção capitalista 

avança sob as construções filosóficas do Iluminismo. Dentro deste cenário de mudanças, 



142 

 

procurou-se justificar o novo sistema de diversas maneiras. Neste sentido, apontamos a 

inadequação do modelo absolutista hobbesiano aos interesses burgueses. Com razão, nos 

parece que o modelo hobbesiano exigiria da burguesia uma dependência em relação à vontade 

do soberano que ela não estava disposta a dar. Assim, destacamos a doutrina lockeana como 

mais adequada para servir de suporte à expansão do capitalismo e o modelo de propriedade 

por ele defendido.  

 A partir de uma leitura atenta do Segundo Tratado sobre o Governo, observamos que 

Locke aponta a preservação da propriedade como o objetivo de se unirem os homens em uma 

sociedade política. Nesta obra, John Locke se propõe a provar como podem os homens chegar 

a estabelecer propriedade individual sobre aquilo que Deus deu em comum à Humanidade e 

isto independente de qualquer pacto expresso entre os membros da comunidade. Em outras 

palavras, pretende demonstrar a existência do direito de propriedade num estado pré-político. 

 Em apertada síntese, sua ideia consiste em apontar o trabalho como meio de 

transformar a propriedade comum em individual. Deus deu a terra aos homens para seu 

sustento e conforto. Partindo deste pressuposto, é necessário um meio de apropriação 

individual dos frutos dados em comum para que eles possam servir ao seu propósito 

(alimentação e sustento) sem que qualquer outro homem possa reclamar direito sobre tais 

frutos. Tal apropriação se liga, portanto, à condição de sobrevivência e caso precisámos da 

aprovação dos demais homens para realizá-la, correríamos o risco de morrer de fome mesmo 

havendo abundância de alimentos. Logo, atrelando a propriedade à condição natural de 

sobrevivência, tal direito prescinde do consentimento dos demais homens, deixando de ser 

uma criação política e tornando-se, portanto, um direito natural.  

 A partir deste entendimento, Locke nos apresenta duas limitações para a acumulação 

de propriedades: a existência de quantidade suficiente e em boa qualidade para os demais e a 

vedação ao desperdício, já que Deus nada fez para estragar ou destruir. Frente a tais 

limitações, Locke nos apresenta dois argumentos importantes para a compreensão de sua 

teoria, de modo defender uma ideia de apropriação ilimitada: o primeiro consiste na 

possibilidade de acumulação ilimitada – e sem perecimento de frutos – ocasionada pela 

utilização da moeda, bem não perecível que pode representar grandes quantidades de 

propriedade acumulada. Já o segundo exalta a produtividade ocasionada pela apropriação. 

Segundo esse argumento, o solo adequadamente utilizado por aquele que dele se apropriou 

produz muito mais do que a natureza espontaneamente proporcionaria. 

 Ademais, seguindo a linha de C.B. Macpherson e Leo Strauss, apresentamos o 

entendimento segundo o qual Locke considerava legítima – em consonância com a lei da 
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natureza – a apropriação do trabalho alheio como forma de acúmulo de propriedade. Com 

efeito, Locke já havia estabelecido em seu Segundo Tratado a ideia de tornar alienável a força 

de trabalho humana.  

 Diante de tais construções, torna-se inegável sua adequação ao modelo pretendido pela 

classe mercantil em ascensão, neste específico momento histórico de transição do sistema 

produtivo e, em última análise, do conceito de propriedade. Afinal, como vimos, a separação 

entre propriedade e trabalho marca uma etapa decisiva na transição do feudalismo ao 

capitalismo. Na esteira desta transição, a ideia inicial de Locke, desenvolvida no início do 

Segundo Tratado deixa claro que o surgimento da propriedade individual ocorre ao 

adicionarmos aos bens da natureza, comuns, algo próprio – o trabalho. Agora, apresentados 

seus argumentos para a apropriação ilimitada, inclusive de terras, a atividade de apropriação 

ganha força em detrimento do trabalho como meio de adquirir propriedades. Desta forma, o 

trabalho fica restrito aos que, não possuindo propriedades acumuladas, são obrigados a vender 

a única propriedade que lhes resta: a força de trabalho.  

A doutrina lockeana vem, portanto, dar força à ideia de propriedade pretendida pela 

classe mercantil em ascensão no momento da transição e posterior consolidação como classe 

dominante, dando base moral à apropriação no sentido burguês, lastreada num conceito de 

propriedade elevado à condição de direito natural e, por conseguinte, inviolável.  

 Frente à transição do modo produtivo, a sociedade altera-se de maneira determinante e 

o direito, por evidente, caminha com ela. A partir da Revolução Francesa, todos os privilégios 

feudais são abolidos e a propriedade passa a se revestir de diferentes características, sendo 

determinantes sua inviolabilidade, disponibilidade (permitindo, inclusive, sua utilização 

dentro de um sistema de crédito) e uso irrestrito; características extraídas a partir da distorção 

do conceito romano de propriedade somado às doutrinas liberais que, encabeçadas por John 

Locke, deram o devido suporte teórico à situação instaurada. A ideia lockeana de propriedade 

como direito natural torna-a inviolável e justifica racionalmente o novo modelo estabelecido 

que, a partir do Código Napoleônico, consolida a propriedade como centro do ordenamento 

jurídico da modernidade.  

 Neste diapasão, cumpre destacar que o Código colocou fim ao pluralismo 

predominante na época feudal, estabelecendo a certeza de uma jurisdição só e inserindo uma 

hierarquia única de tribunais, servindo, desta forma, para fornecer certeza jurídica em 

contraposição à confusão de autoridade jurídica que prevalecia no período feudal, adequando-

se, sobretudo, aos interesses da classe mercantil.  
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Com efeito, o Código foi elaborado com cerca de 2.000 artigos, sendo 800 destinados 

ao tema da propriedade privada. Baseado na concepção romana de propriedade e fortemente 

influenciado pela teoria do direito natural, o Code estabelece a propriedade como centro do 

ordenamento jurídico, fazendo com que as demais noções jurídicas necessariamente gravitem 

em torno dela. Ademais, é notável sua influência em toda codificação posteriormente 

realizada, de modo a difundir a lógica proprietária por todo o ocidente.  

A partir deste ponto, os argumentos da liberdade e da igualdade passam a ser 

recorrentes nos discursos jurídicos e nos códigos elaborados. Normas abstratas, deste modo, 

tornam-se o aspecto fundamental e caracterizador das relações, sendo seu conteúdo material e 

econômico esquecido. Com efeito, a propriedade passa a se revestir de generalidade e 

abstração. Apresenta-se, formalmente, como um direito igualitário, no sentido de que todos 

podem utilizá-lo mediante o preenchimento dos requisitos legais. Tal igualdade, já o sabemos, 

não ultrapassa o plano teórico, posto que os mecanismos previstos para sua aquisição se 

apresentam, no plano fático, como verdadeiras limitações – ou melhor, proibições – para que 

a igualdade prevista seja alcançada.  

Apontando as características e consequências do modelo, tivemos oportunidade de 

analisar a Teoria da Classe Ociosa de Thorstein B. Veblen, para o qual da propriedade privada 

emergem os princípios do dispêndio conspícuo e da emulação pecuniária como características 

de uma cultura que divide a sociedade em duas classes, uma ociosa e outra trabalhadora. A 

partir dessas ideias, a propriedade passa ser vista como uma espécie de troféu, no sentido de 

se tornar prova do sucesso, sendo, portanto, base convencional de honorabilidade.  

Neste ponto, o caráter absoluto da propriedade ultrapassa as barreiras do plano jurídico 

e se transforma em mentalidade. O sujeito moderno se descobre naturalmente proprietário e o 

ordenamento jurídico o vê como um mero proprietário de mercadorias. Essas palavras deixam 

claro o papel central que a propriedade exerce no novo sistema, tornando-se valor 

amplamente difundido e inquestionável e, em última análise, pedra angular da cultura 

político-filosófica da modernidade. Adquirindo este sentido de valor, ela se infiltra nas mais 

diversas relações sociais e sua abrangência atinge a todos, ocasionando uma espécie de 

blindagem, resguardada pela segurança que a mantém, inibindo qualquer ataque ao conceito, 

que permanece como um topos intacto.  
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