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“Cá dentro do peito eu tinha algo lutando / que, vivo e inquieto, não me deixava dormir” 

William Shakespeare, pelo personagem Hamlet, na peça homônima (Ato V, cena II), 

sobre um bom motivo para se escrever uma dissertação. 

 

“Bom senso é a capacidade de ver as coisas como elas são, e fazê-las como devem ser feitas.” 

Josh Billings, sobre nossa dificuldade habitual de ver o óbvio e fazer o esperado. 



RESUMO 

 

 

O neoliberalismo apregoa a “crise” do Estado diante da “globalização”, mas, 

abordando dois livros tidos como “fundamentais” dessa corrente teórica – O caminho da 

servidão, de Friedrich Hayek, e Capitalismo e Liberdade, de Milton Friedman – para analisar 

essa suposta dualidade, a conclusão a que chegamos é outra. Recuperada rapidamente a 

tradição liberal e, depois, analisadas criticamente essas obras, pode-se perceber que outros são 

os conflitos realmente presentes na realidade capitalista atual – mercado versus Estado et 

capitalismo versus democracia – e, a partir da compreensão sobre a leitura efetuada e a 

trajetória teórica de seus autores, vê-se como o neoliberalismo se posiciona em relação a esses 

conflitos, que pólos desses antagonismos privilegia, o que representa o Estado para si, e o que 

pretende ele como “filosofia” muito mais “totalizante” do que meramente econômica/política. 

 

Palavras-chave: Neoliberalismo. Estado. Democracia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The neoliberalism proclaims the “crisis” of the State in front of “globalization”, but, 

approaching two books taken as “basic” on this theoretical chain - The road to serfdom, of 

Friedrich Hayek, and Capitalism and Freedom, of Milton Friedman - to analyze this supposed 

dualism, the conclusion into which we arrive is another one. Remembering liberal tradition 

and quickly, later, analyzing critically the workmanships, can be perceived that others are the 

conflicts really gifts in the current capitalist reality - market versus State et capitalism versus 

democracy - and, from the understanding on the reading made and the theoretical trajectory of 

its authors, we may see as the neoliberalism locates itself in relation to these conflicts, which 

polar regions of these antagonisms privileges, what represents the State for itself, and what it 

intends as much more “global” philosophy than economic/politics thinking only. 
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1 INTRODUÇÃO 
O homem que, afavelmente, mostra o caminho ao errante 

Faz como se lhe acendesse o lume com o seu: 
Em nada brilha menos o seu para si 

depois que acendeu o do outro. 
(Ênio, poeta romano) 

 

Quando se fala que nada há mais surpreendente que a realidade, se repete um antigo 

bordão popular – mas quando se fala que, mais surpreendente que a realidade, é a idéia que 

fazemos dela, temos um complicador da idéia original: às vezes acreditamos mais em nossa 

miopia analítica do que nas mais incontrovertidas evidências de nossos erros. E o que é mais 

curioso: aceitamos a visão deturpada dessa miopia mesmo quando ela é estranha a nossa 

realidade e por outros nos é ministrada, aos poucos e insipidamente, a fim de não digerirmos 

seu conteúdo até que estejamos convencidos de sua suposta veracidade. 

Mas a que propósito vem este parágrafo em uma dissertação sobre Teoria Política? 

A nosso ver, um dos problemas teórico-institucionais centrais do pensamento político 

contemporâneo – influenciado que é pela corrente hoje hegemônica da filosofia neoliberal – 

se resume justamente a isso: a uma miopia analítica deliberada que pretende, muito mais que 

ser uma “reflexão científica”, ser um instrumento de sufocação ideológica a priori que 

desautorize outras opções de pensamento diante da formulação de um consenso intelectual e 

“global” questionável. 

Mas a que nos referimos especificamente quando falamos disso? 

Referimo-nos à tese neoliberal de que, como vivemos hoje o que ordinariamente se 

chama de “crise do Estado nacional”, ou simplesmente “crise do Estado” – ou seja, a 

necessidade de revisar meios e objetivos da forma organizativa (burocrática, hierárquica e 

centralizada) chamada “Estado” perante a sociedade –, temos de, para solucioná-la, diminuir 

ou eliminar responsabilidades desse mesmo Estado dentro do meio social, liberando novas 

áreas para a lógica do mercado – ou seja, para a liberdade econômica e a regulação comercial 

de interesses. 

E por que, dentro da óptica neoliberal, a causa verificada – crise do Estado – levaria à 

conseqüência proposta – “diminuição” ou “eliminação” das práticas e responsabilidades do 

Estado frente à sociedade em prol da lógica de mercado? Porque o desenvolvimento das 

relações sociais e produtivas do mundo “globalizado” teria deixado o Estado “obsoleto”, e 

seria hora de a sociedade se desenvolver com sua mínima intervenção para se realizar 



plenamente, regulando seus conflitos eminentemente pela lógica do mercado (ativa, dinâmica) 

e de seus agentes (consumidores, acionistas, multinacionais, etc.) em vez de recorrer aos 

meios habituais de resolução (Estado e organismos públicos em geral), supostamente muito 

lentos para essa nova “fase” produtiva. 

Esse seria um passo “necessário, lógico e fundamental” para o desenvolvimento 

humano no contexto da globalização, que se livraria assim do peso do Estado (lerdo e tardo 

em suas ações) para se dar infrenemente pela livre competição de suas forças econômicas. A 

pujança de fatores produtivos terminaria, segundo a filosofia neoliberal, por proporcionar, 

através das “leis” do mercado, caminhos e soluções para as questões sociais, organizacionais, 

produtivas, burocráticas – ou seja, para todas aquelas com as quais o Estado “fracassou” 

durante o século XX – sem necessariamente a mediação de um órgão central estatal.   

Esse é um pensamento perigoso, de conseqüências discutíveis, e que apesar de ter tido 

seu apogeu no final do século XX, ainda encontra ressonâncias e reforços na academia e em 

meios midiáticos. A ousadia de uma tal proposta e a desfaçatez de se apregoá-la sob o 

pretexto da “isenção científica” foram o estopim de nossa preocupação intelectual, razão pela 

qual nos propomos, no presente estudo, a analisar justamente o discurso neoliberal da 

necessária diminuição do Estado e de suas funções perante a lógica do mercado nesse 

momento “globalizatório” ou “globalizante”, averiguando as razões assumidas (e não 

assumidas) desse discurso intelectual e político, o que ele diz sobre a relação “mercado versus 

Estado” para tomar sua posição em prol daquele (mercado), e o que ele tem a dizer sobre 

democracia e exercício democrático dentro do âmbito do Estado na atual conjuntura. 

 Nossa pesquisa acerca do discurso neoliberal sobre a “crise do Estado” se desdobra em 

variados momentos de pesquisa, que organizamos em capítulos para facilitar a apresentação. 

Inicialmente, será feita uma breve contextualização do momento histórico em que se fala da 

crise do Estado, e recuperamos, para melhor compreendermos o neoliberalismo, idéias e 

conceitos dos liberais clássicos. A esse momento de nossa pesquisa dedicamos o espaço do 

capítulo I do presente estudo. 

Em seguida, no capítulo II da dissertação, detemo-nos na leitura e compreensão de 

duas obras tidas como “fundamentais” (e de ampla repercussão acadêmica e popular) dentro 

do neoliberalismo: a primeira é O Caminhão da Servidão, de Friedrich Hayek, e a segunda é 

Capitalismo e Liberdade, de Milton Friedman. Lendo-as, sabemos o que prezam os 

neoliberais, o que significa efetivamente essa suposta “crise” do Estado, e como ela se dá não 

pela “novidade” irresistível da “globalização”, mas pela reiterada persistência de uma 

dualidade ideológica e prática com o mercado – o qual, aí sim, dentro da dinâmica de nova 



uma fase de expansão internacional do capital, investe novamente contra o espaço tradicional 

do público e da coletividade – o Estado. Nessa oportunidade, também faremos nossa leitura 

crítica sobre as obras escolhidas, sua linha de pensamento e seus autores. 

Essa leitura crítica sobre os neoliberais e suas escolhas valorativas será importante 

para concluirmos que a questão original proposta pelo neoliberalismo de “obsolescência do 

Estado” perante a “globalização” é antes uma cortina de fumaça que esconde atrás de si dois 

antagonismos tão antigos quanto perigosos para a emancipação e realização humanas: a 

dualidade “mercado versus Estado” e o conflito “capitalismo versus democracia” – com 

ampla vantagem, de acordo com o ideário neoliberal, para os primeiros (mercado e 

capitalismo) frente aos últimos (Estado e democracia) dentro do contexto da globalização.  

Recuperando autores referenciais como Marx e Engels, além de outros pensadores 

contra-hegemônicos ligados à tradição do pensamento de esquerda, como Domenico Losurdo 

e Ellen Wood, nos aprofundamos nesses dois conflitos da contemporaneidade – “mercado 

versus Estado”, no capítulo II, e “capitalismo versus democracia”, no capitulo III – focando 

especialmente quanto ao segundo, a incompatibilidade estrutural que ele traz (e não apenas 

contingencial ou passageira) entre capitalismo e democracia. 

Se os capítulo II e III se detêm na análise acima referida, o capitulo IV contextualiza a 

posição neoliberal acerca dos dois conflitos verificados e acerca do Estado para explicar por 

que o neoliberalismo é mais do que uma forma de pensar política e economia, mostrando-se 

antes como um pensamento “global”, que tenta reconstruir a percepção, o sentir e o 

comportar-se dentro e perante o mundo a fim de reorganizá-lo, para os parâmetros cognitivos 

atuais, de acordo com uma lógica de mercado e nos moldes capitalistas, definindo assim todos 

os arranjos sociais por idéias, fatores e valores econômicos.   

Após esse último capítulo, nossas considerações finais resumem pontualmente as 

questões de pesquisa e o itinerário teórico da dissertação.    

 Antes, porém, de concluir a introdução, convém esclarecer o que pode ser considerado 

óbvio, mas que talvez justamente por isso tenha de ser explicitado diretamente. O autor desta 

dissertação não presume ter encontrado a “verdade” sobre o tema abordado – até porque, em 

política, as verdades são escolhas históricas diante de realidades determinadas. Também não 

se lançou a uma empreitada de pesquisa na ilusão de alcançar uma resposta “última” – até 

porque o primeiro pressuposto do conhecimento científico é a sua própria e futura superação. 

Também não acredita, por fim, ser “imparcial” dentre “parciais”, ou “certo” acima de tudo: o 

condicionamento (pessoal, social, histórico, ideológico, etc.) de qualquer trabalho de pesquisa 

é inescapável. 



Mas, ao contrário daqueles que porventura venham a ser criticados adiante, assumo de 

antemão e abertamente que não foram encontradas “verdades científicas” nem respostas 

históricas “insuperáveis” – assim como não foi descoberta uma solução “imparcial” para as 

questões propostas. Apenas presumo, ao discordar dos autores neoliberais consultados – e 

nisso me acredito plenamente razoável – que adotar, de maneira gratuita, a-crítica e asséptica, 

visões “parciais” e “interessadas” que nos são “vendidas” de maneira cínica como verdades 

“científicas” por intelectuais e acadêmicos é admitir – e assumir! – uma predisposição 

morbidamente ingênua a ser facilmente enganado. 

Isso vale especialmente para agora (meados de março de 2009), momento em que, 

diante da “crise” econômica e financeira mundial, o pensamento neoliberal, anteriormente 

muito seguro de si e de suas escolhas valorativas, volta atrás naquilo que afirmou repetidas 

vezes, e ainda afirmava até alguns meses passados. Se eram verdades “científicas” e “escolhas 

certas” as proposições neoliberais, por que deixaram de sê-lo tão rapidamente – pelo menos 

para os países anglo-saxônicos desenvolvidos? Os problemas de desemprego, recessão, falta 

de crédito, desestímulo produtivo, etc, que existiam (e ainda existem) em várias partes do 

mundo acometeram realidades acostumadas a ver esse problema “do lado de fora”: agora que 

vivenciam “de dentro” essas mazelas sociais, a “solução” teórico-institucional muda e o 

comportamento de governos e intelectuais é outro? Por quê?  

Acredito também que, independentemente de sermos pesquisadores universitários ou 

cidadãos alheios ao cotidiano da academia, queremos ter a capacidade de raciocínio e a 

liberdade de pensamento para buscarmos cada qual as nossas próprias verdades. E não deixa 

de ser isso, em resumo, o que representa nosso estudo: um convite sincero à reflexão honesta 

de nossas circunstâncias para a procura de objetivos que podemos chamar de nossos. 

Afinal, somente assim se pode falar de ciência – a que se nos aplica – e somente assim 

se pode falar de realidade – a que nos circunda.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 GLOBALIZAÇÃO VERSUS “ESTADO EM CRISE”: UMA APRESENTAÇÃO 
 

 

2.1O “ADMIRÁVEL MUNDO NOVO”: O ESTADO EM XEQUE? 
 

 

 Eric Hobsbawn considera que o “Breve Século” XX começou depois de 1901 – mais 

precisamente em 1914, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial – e terminou em 1991 – 

com a extinção formal da antiga URSS. Essas datas não foram escolhidas ao acaso, mas 

designam, segundo o historiador, o início e o fim de um século de ideologias, em que as 

metanarrativas e os megaprojetos coletivos traçaram um panorama – político, econômico, 

ideológico, social – que seriam característicos de tal período. 

O “Breve Século” XX, segundo Hobsbawn, é uma espécie de 

 

[...] tríptico ou sanduíche histórico. A uma Era de Catástrofe, que se 
estendeu de 1914 até depois da Segunda Guerra Mundial, seguiram-se cerca 
de 25 ou trinta anos de extraordinário crescimento econômico e 
transformação social, anos que provavelmente mudaram de maneira mais 
profunda a sociedade humana que qualquer outro período de brevidade 
comparável. Retrospectivamente, podemos ver esse período como uma 
espécie de Era de Ouro, e assim ele foi visto quase imediatamente depois 
que acabou, no início da década de 1970. A última parte do século foi uma 
nova era de decomposição, incerteza e crise – e, com efeito, para grandes 
áreas do mundo, como a África, a ex-URSS e as partes anteriormente 
socialistas da Europa, de catástrofe. (HOBSBAWM, 1995, p. 15). 

 

O alvorecer do século XXI, então, encontra supostamente não apenas um século 

extinto pelo seu decurso cronológico, mas ultrapassado sob vários pontos de vista e também 

em crise – crise essa que tem várias dimensões: humana, ecológica, política, econômica, 

intelectual. O esgotamento filosófico ou ideológico, inclusive, leva o pensamento humano à 

obrigação de se reinventar para compreender o “admirável mundo novo” que se descortinava 

no terceiro milênio – livre da bipolaridade, desiludido das ideologias políticas e sociais e 

abarrotado de problemas inéditos, como a superpopulação mundial e a destruição ambiental. 

Luigi Ferrajoli, professor da Universidade de Camerino, na Itália, afirma que vivemos 

 
[...] hoje – todos somos cientes disso – uma época de crise não menos 
radical do que aquela pela qual o mundo passou há quatro séculos, quando 
nasceu na Europa o Estado moderno e a comunidade internacional dos 
Estados soberanos. O poder destrutivo das armas nucleares, as agressões 
sempre mais catastróficas ao meio ambiente, o aumento das desigualdades e 
da miséria, a explosão de conflitos étnicos e intranacionais dentro dos 



próprios Estados tornam o equilíbrio internacional e a manutenção da paz 
cada vez mais precários. Por outro lado, o fim dos blocos e, ao mesmo 
tempo, a crescente interdependência econômica, política, ecológica e 
cultural realmente transformaram o mundo, apesar do aumento de sua 
complexidade e de seus inúmeros conflitos e desequilíbrios, numa aldeia 
global. (FERRAJOLI, 2002, p. 46-47). 

 

Octavio Ianni, senão mais enfático, mais expressivo, ao falar diretamente sobre 

Política, Ideologia e Estado, alerta para os novos desafios da Teoria Política e do pensamento 

socialista, porque, no século XXI 

 

[...] recomeça a história. Em lugar das sociedades nacionais, a sociedade 
global. Em lugar do mundo dividido em capitalismo e socialismo, um 
mundo capitalista, multipolarizado, impregnado de experimentos 
socialistas. As noções de três mundos, centro, periferia, imperialismo, 
dependência, milagre econômico, sociedade nacional, Estado-nação, projeto 
nacional, caminho nacional para o socialismo, caminho nacional de 
desenvolvimento capitalista, revolução nacional e outras parecem 
insuficientes, ou mesmo obsoletas. Dizem algo, mas não dizem tudo. 
Parecem inadequadas para expressar o que está acontecendo em diferentes 
lugares, regiões, nações, continentes. Os conceitos envelheceram, ficaram 
descolados do real, já que o real continua a mover-se e a transformar-se. Em 
certos momentos, ele parece repetir-se de modo enfadonho, mas em outros 
se revela diferente, novo, fascinante, insólito, surpreendente. (IANNI, 2005, 
p. 35) 

 

  Também falando sobre Política e Estado, Eric Hobsbawn, avaliando os últimos vinte 

anos do século XX, e principalmente após a queda das repúblicas socialistas, acredita que o 

 

[...] colapso de uma parte do mundo revelou o mal-estar do resto. À medida 
que a década de 1980 passava para a de 1990, foi ficando evidente que a 
crise mundial não era geral apenas no sentido econômico, mas também no 
político. O colapso dos regimes comunistas entre Istria e Vladivostok não 
apenas produziu uma enorme zona de incerteza política, instabilidade, caos 
e guerra civil, como também destruiu o sistema internacional que dera 
estabilidade às relações internacionais durante cerca de quarenta anos. Além 
disso, esse colapso revelou a precariedade dos sistemas políticos internos 
apoiados essencialmente em tal estabilidade. As tensões das economias em 
dificuldades minaram os sistemas políticos das democracias liberais, 
parlamentares ou presidenciais, que desde a Segunda Guerra Mundial 
vinham funcionando tão bem nos países capitalistas, assim como minaram 
todos os sistemas políticos vigentes no Terceiro Mundo. As próprias 
unidades básicas da política, os Estado-Nação territoriais, soberanos e 
independentes, inclusive os mais antigos e estáveis, viram-se esfacelados 
pelas forças de uma economia supranacional ou transnacional e pelas forças 
infranacionais de regiões e grupos étnicos secessionistas, alguns dos quais – 
tal é a ironia da História – exigiram para si o status anacrônico e irreal de 
“Estados-nação” em miniatura. O futuro da política era obscuro, mas sua 
crise, no final do Breve Século, patente. (HOBSBAWM, 1995, p. 19 - 20). 



 Para Ferrajoli (1995, p. 48 – 50), a questão institucional do Estado Nacional tem um 

duplo viés, porque o Estado, como  

 

[...] sujeito soberano, está hoje numa crise que vem tanto de cima quanto de 
baixo. De cima, por causa da transferência maciça para sedes supra-estatais 
ou extra-estatais (a Comunidade Européia, a OTAN, a ONU e as muitas 
outras organizações internacionais em matéria financeira, monetária, 
assistencial e similares) de grande parte de suas funções – defesa militar, 
controle da economia, política monetária, combate à grande criminalidade – 
, que no passado tinham sido o motivo do próprio nascimento e 
desenvolvimento do Estado. De baixo, por causa dos impulsos centrífugos e 
dos processos de desagregação interna que vêm sendo engatilhados, de 
forma muitas vezes violenta, pelos próprios desenvolvimentos da 
comunicação internacional, e que tornam sempre mais difícil e precário o 
cumprimento das outras duas grandes funções historicamente 
desempenhadas pelo Estado: a da unificação nacional e a da pacificação 
interna . 

 

 Vivendo, assim, essa era de crises, novos problemas e obsolescências – o século 

XXI – teóricos, figuras públicas, políticos e acadêmicos partem, então, a repensar tradicionais 

categorias de todas as áreas do conhecimento, mas principalmente as econômicas e políticas, 

e, nesse contexto de busca de novos paradigmas de sucesso e aplicação, se debruçam sobre a 

realidade para buscar nela inspiração para seus artefatos teóricos. 

 E não admira que, diante das inovações tecnológicas, financeiras, comerciais, fiscais 

e alfandegárias características do modo capitalista de produção atual (que começaram a se 

efetivar desde meados do século XX), e das facilidades que trazem para o desenvolvimento do 

comércio internacional, principalmente para o capital financeiro e para as empresas de grande 

porte, muitos desses pensadores sejam levados a elaborar formas de legitimar essas realidades 

históricas através de seus conceitos, promovendo assim uma visão entusiasta da existência 

capitalista presente. 

 É o caso dos autores neoliberais, ou, mais genericamente, do Neoliberalismo, 

corrente de pensamento originada em meados do século XX, que toma novo fôlego no final 

do século, impulsionada pela expansão do capitalismo mundial e pela derrocada da 

experiência histórica do socialismo soviético. E precisamente dentro da política 

contemporânea, a partir da crise de legitimação e eficácia do Estado acima tangenciada, é que 

o neoliberalismo levantará um de seus mais controversos estandartes: o da imprescindível 

necessidade de uma drástica diminuição dos papéis do Estado, cujas tarefas deveriam ser 

delegadas à lógica dos mercados, teoricamente mais aptos a desempenhar essas mesmas 

funções. 



 Embora falar em uma drástica diminuição das funções regulatórias e interventivas 

do Estado nacional cause estranhamento, principalmente em se considerando sua presença 

empírica em todo o globo e sua realidade histórica como uma tradição do garantismo jurídico 

favorável ao cidadão, os defensores dessa nova possibilidade política de uma maior auto-

regulação pela lógica dos mercados sustentam sua posição teórica a partir de suas premissas 

analíticas.  

 E quais seriam essas premissas? 

 Primeiro, a de que a globalização da economia é fatalmente inevitável, além de 

independente da figura estatal, que seria prescindível nesse processo. Segundo, que essa 

globalização necessariamente “ultrapassa” o Estado, que se torna “obsoleto” para regulá-la. E, 

terceiro, que a lógica dos mercados é a nova lógica regulatória dessa realidade inevitável, 

incessante e multicambiante chamada globalização. O “Leviatã” estatal, assim, em 

conseqüência de tais premissas, se antes era imprescindível para a organização das práticas 

sociais, agora apenas complica com encargos fiscais e restrições político-administrativas a 

“mão invisível” do desenvolvimento econômico globalizado. 

 Essa “superação” do Estado pela lógica do mercado, que deve sempre prevalecer 

frente a ele nos atuais “ambientes globalizados” é muito bem recuperada de Ohmae (1996, p. 

20- 21): 

 

Tomados conjuntamente, a mobilidade desses quatro I’s (investimento, 
indústria, informação e consumidores individuais) permite que unidades 
econômicas viáveis em qualquer parte do mundo atraiam o que é necessário 
para seu desenvolvimento. Elas não têm que procurar auxílio apenas nas 
concentrações de recursos mais próximas. Tampouco têm que depender dos 
esforços formais dos governos em atrair recursos de outras partes e 
canalizá-los aos usuários finais. Com isso, a função tradicional dos Estados-
nações – e de seus governos – de ‘intermediários’ torna-se em grande parte 
desnecessária. Como os mercados globais de todos os I’s (investimento, 
indústria, informação e consumidores individuais) funcionam perfeitamente 
por conta própria, os Estados-nações já não precisam exercer um papel de 
reformadores do mercado. De fato, levando-se em conta seus próprios 
problemas, que são consideráveis, na maioria das vezes eles acabam 
atrapalhando. Se permitido, soluções globais fluirão para onde forem 
necessárias sem a intervenção dos Estados-nações. Além do mais, os fatos 
atuais demonstram que elas fluem melhor exatamente na ausência dessa 
intervenção. 

 

 O Estado nacional institucionalizado, centralizado e burocrático passa a ser então um 

empecilho à livre realização de uma economia eticamente incontestável, e sua crise seria 

imprescindível para efetivar uma drástica diminuição de suas funções – contribuindo, dessa 



maneira, com a melhoria generalizada das estruturas econômicas existentes, as quais 

passariam, assim, a uma plenitude aparentemente desejável por todos através da aplicação de 

uma lógica puramente privatística, a lógica dos mercados, em contraste com a obsolescência 

estatal. 

 Para continuarmos com Ohmae (1996, p. 14): 

 

As forças agora em ação têm levantado questões inquietantes acerca da 
relevância – e eficácia – dos Estados-nações como agregados significativos 
em termos dos quais pensar e gerenciar a atividade econômica. Alguns 
desses Estados-nações outrora poderosos desmoronaram em sua base. 
(Numa conferência de proeminentes presidentes de empresas, em Stuttgart, 
nos idos de 1990, previ que a ‘lógica global’ desencadeada por essas forças 
levaria ao colapso da União Soviética. Naquela época, ninguém no recinto 
acreditou em mim.) Além disso, muitos dos valores básicos que sustentam 
uma ordem mundial baseada em Estados-nações delimitados, independentes 
– a democracia liberal conforme praticada no Ocidente, ou a própria noção 
de soberania política – têm se mostrado seriamente carentes de redefinição 
ou, talvez, de substituição. De fato, à medida que se aproxima o século XXI 
e que aquilo que denomino os quatro I’s – indústria, investimento, 
indivíduos e informação – fluem relativamente sem impedimento através 
das fronteiras nacionais, os conceitos básicos adequados a um modelo do 
mundo de países fechados do século XIX não mais se sustentam.  

 

A queda das barreiras políticas tradicionais, então, principalmente as derivadas da 

bipolaridade capitalismo/comunismo, acrescida do desenvolvimento massivo dos meios de 

comunicação, da informática, dos meios de transporte e da tecnologia em geral, afetou a 

sociedade civil (ocidental e oriental) do século XXI a ponto de transformá-la em uma 

sociedade sequiosa de tempo e objetivos rápidos, curtos, renováveis em frações de segundo – 

uma sociedade, por assim dizer, do “aqui e agora”. O argumento principal recorrentemente 

utilizado pelos neoliberais em sua defesa da diminuição dos papéis interventivos e 

regulatórios do Estado Nacional (em prol de uma ampliação da lógica do mercado) reside 

justamente na “incompatibilidade” desse Estado (por lerdo, tardo, custoso) com a sociedade 

do século XXI, tecnologicamente cada vez mais rápida e voraz, “globalizadora” em sua ânsia 

de bens, produtos e serviços. 

De certa maneira, Karl Marx já previra essa voracidade capitalista de reprodução e 

distribuição de bens materiais e simbólicos (ENGELS, 2002), embora com o olhar voltado 

para seu aspecto destrutivo e desumano e não para lhe tecer um banal elogio gratuito. A 

consolidação do atual modo capitalista de consumo mundial, com sua desenfreada 

reprodução, faz com que até o meio social em que esse fenômeno se dá se integre a essa 



forma de agir e pensar. É o que nos traz Giddens (1991, p. 66 – 67), para quem o 

empreendimento capitalista 

 

[...] desempenhou um papel importante no afastamento da vida social 
moderna das instituições do mundo tradicional. O capitalismo é em alta 
conta inerentemente dinâmico por conta das conexões estabelecidas entre o 
empreendimento econômico competitivo e os processos generalizados de 
transformação em mercadoria. Por razões diagnosticadas por Marx, a 
economia capitalista, tanto interna quanto externamente (dentro e fora do 
estado-nação), é intrinsecamente instável e inquieta. Toda reprodução 
econômica no capitalismo é ‘reprodução expandida’, porque ordem 
econômica não pode permanecer num equilíbrio mais ou menos estático, 
como era o caso na maioria dos sistemas tradicionais. 

 

Assim, podemos concluir, ao final dessa primeira etapa de nosso passeio teórico, que a 

necessidade de diminuição das tarefas delegadas ao Estado em prol da aplicação da lógica do 

mercado, ou mesmo a eliminação deste seu tradicional papel regulatório e interventivo 

perante a sociedade, tem, então, um aspecto que vai muito além do âmbito político, e faz parte 

do contexto do início do século XXI – ou seja, faz parte do cenário atual de capitalismo global 

de consumo. E, nesse cenário, a defesa neoliberal de uma retração ou “secundarização” da 

figura do Estado diante da globalização se baseia nas premissas de que, primeiro, a 

globalização é um processo inequivocamente “bom”, devendo ser respeitado e fomentado, 

independentemente dos obstáculos que se lhe apresentem; e, segundo, que ela é “compatível” 

com a lógica dos mercados, mas “incompatível” com a lógica do Estado, ou seja, com a lógica 

do “público” – razão pela qual o Estado restaria “secundarizado”, dado que se tornaria um 

“obstáculo”. 

 

 

2.2 LIBERALISMO VERSUS ESTADO: UMA FONTE INTELECTUAL PARA O 

NEOLIBERALISMO 

 

 

Antes de passarmos à análise das obras neoliberais escolhidas para compreendermos 

melhor as escolhas neoliberais, é necessário ampliar nosso olhar para compreender as relações 

tecidas entre liberalismo e Estado, e entre aquele e o neoliberalismo para podermos, mesmo 

que de maneira superficial, sabermos o repositório de idéias primeiras a que se reportam os 

neoliberais quando tratam dos fenômenos sociais – inclusive o Estado. Apesar de o 

capitalismo historicamente ter mantido uma relação bastante cúmplice, embora sempre 



dialética, às vezes contraditória e, em certos momentos, conflituosa, com o organismo estatal, 

a filosofia liberal costumeiramente o associou a um “mal necessário”, que, apesar de ter sua 

função e seu espaço próprios, era sempre abordado “negativamente” – e essa herança se torna 

importante para nossa compreensão na medida em que é uma das mais fortemente sensíveis 

dentro do atual pensamento neoliberal.   

 

 

2.2.1 Uma luta entre a “liberdade” e a “coerção” 

 

 

Apesar da íntima relação entre Estado e capitalismo, para autores ligados à tradição 

liberal1 o Estado é algo infame e vexatório. Sua escolha ideológica preferencial pelo mercado 

faz com que tomem a estrutura estatal, independentemente do que seja ou de como se 

comporte, como um “mal necessário”, o qual, apesar de ser inevitável e indispensável, deve 

sempre se manter discretamente à parte da vida social para não interferir na vida particular do 

cidadão (ponto máximo da democracia na visão individualista liberal). 

Esse comportamento individualista e anti-estatal, de liberdades negativas fortes e um 

absenteísmo público marcante é típico da filosofia liberal, que estabelece suas bases históricas 

de pensamento a partir de um recorte espaço-temporal delimitado e restrito – no caso, o 

contexto principalmente norte-americano/britânico dos colonos e burgueses dos séculos XVII 

e XVIII. Nesse contexto, o Estado é visto como um “sub-produto” do imperativo de 

segurança pessoal – ou seja, como a única saída para promover a paz civil e manter a ordem 

estabelecida através do “contrato social”. Como diz Bobbio (2006, p. 25) sobre o Estado 

dentro do liberalismo, seu fim é “apenas a ‘segurança’, entendida como a ‘certeza da 

liberdade no âmbito da lei’”. 

Essa visão, por assim dizer, “minimalista” e negativa do Estado decorre, em grande 

parte, da compleição histórica do fenômeno do poder naquele período, em que monarcas 

absolutistas se valiam da estrutura estatal para perseguir minorias religiosas, étnicas e 

políticas – às quais pertenciam boa parte dos colonos e burgueses norte-americanos/britânicos 

acima mencionados. Além disso, tendo sido em grande parte esses mesmos componentes 

(pertencentes, inclusive, a um único estrato social, ou a estratos sociais semelhantes) os 

responsáveis pelo desenvolvimento comercial, marítimo e econômico da época em que 

                                                 
1 John Locke e Adam Smith são geralmente apontados como teóricos fundadores dessa tradição de pensamento, 
embora vários outros (alguns dos quais mais à frente citados) também sejam referências costumeiras. 



viviam, repudiavam o Estado como elemento produtivo, igualando-o a uma interferência 

indevida, abusiva e/ou parasitária diante de sua “intrínseca” e “natural”2 capacidade 

econômica e produtiva3.  

Uma das curiosidades da visão liberal, inclusive, além dessa negativa veemente da 

utilidade do Estado (que termina se reproduzindo, posteriormente, no neoliberalismo durante 

o século XX) e de suas intervenções sócio-econômicas (deletérias porque ameaçadoras às 

liberdades individuais), é a certeza de sua dispensabilidade para o cidadão “comum”, auto-

suficiente, “completo”, que, no pleno uso de suas faculdades mentais e disponibilidades 

corporais, segundo Humboldt apud Bobbio (2006, p. 24), 

 

[...] não pode desejar outro Estado que não aquele no qual cada indivíduo 
possa gozar da mais ilimitada liberdade de desenvolver a si mesmo, em sua 
singularidade inconfundível, e a natureza física não receba das mãos do 
homem outra forma que não a que cada indivíduo, na medida de suas 
carências e inclinações, a ela pode dar por seu livre-arbítrio, com as únicas 
restrições que derivam dos limites de suas forças e de seu direito. 

  

Nessa ordem de considerações, os liberais defendem uma dupla implementação prática 

a partir de suas premissas teóricas: o “Estado Mínimo” (cujo alcance se limitaria às funções 

essenciais perante a sociedade) e o “Estado de Direito” (cujos atos estariam adstritos às 

normas legais regularmente aprovadas pelo Legislativo). Seria uma forma de manter o Estado 

(um “monstro” artificial e inconveniente, mas necessário) “vivo”, ao mesmo tempo que 

“domesticado” (como um cão de guarda obediente). Essa visão sobre o Estado é muito bem 

resumida pelas palavras de Paine apud Bobbio (2006, p. 21): 

 

A sociedade é produzida por nossas carências, e o governo por nossa 
perversidade; a primeira promove nossa felicidade positivamente, mantendo 
juntos os nossos afetos; o segundo negativamente, mantendo sob freio os 
nossos vícios. Uma encoraja as relações, o outro cria as distinções. A 
primeira protege, o segundo pune. A sociedade é, sob qualquer condição, 
uma bênção; o governo, inclusive na sua melhor forma, nada mais é do que 
um mal necessário, e, na sua pior forma, é insuportável. 

 

Acentuando essa tendência liberal e assumindo um ponto de vista mais ético e menos 

pragmático (e, de certa forma, já preconizando uma espécie de proto-anarquismo, só que não 

                                                 
2 John Locke, por exemplo, é muito significativo nesse sentido (LOCKE, 2005).  
3 Tanto que o Estado passa a interessá-los basicamente como “árbitro”, ou seja, como alguém que não interfere 
na dinâmica social se não for necessário, mas que evita “injustiças”, ou seja, perseguições ou favorecimentos 
quando acionado – daí o respeito quase religioso pelo Poder Judiciário e pela sua função arbitral, por exemplo, 
ou o repúdio sempre certo pela discricionariedade potencialmente atuante do Poder Executivo. 



contestador, mas sim absenteísta), Henry David Thoreau chega a afirmar que, pela mesma 

linha de raciocínio de ser o Estado um “mal necessário”, em um determinado momento de 

elevação humana e maturidade cívica, ele, Estado, será mesmo completamente dispensável: 

 

Aceito com entusiasmo a máxima: “O melhor governo é o que governa 
menos”; e gostaria de vê-la em prática com a maior rapidez e de forma 
sistemática. Levada às últimas conseqüências, ela finalmente levaria a outra, 
na qual também acredito: “O melhor governo é o que absolutamente não 
governa”; e quando os homens estiverem preparados para isso, este será o 
tipo de governo que terão. O governo, na melhor das hipóteses, é uma 
conveniência; mas a maioria dos governos às vezes é inconveniente, e todo 
governo algum dia acaba por ser inconveniente. As inúmeras objeções feitas 
a um exército permanente são graves e merecem prevalecer – e também 
devem ser feitas a um governo permanente. O exército permanente é apenas 
um braço do governo permanente. O governo em si – apenas a forma 
escolhida pelo povo para executar suas vontades – é igualmente propenso a 
abusos e desvios, antes que a maioria do povo possa agir por seu intermédio. 
(THOREAU apud KIRK, 2008, p. 39). 

 

Assim, compreender o Estado requer um olhar agudo, preparado e complexo para 

saber analisar não apenas sua materialidade histórica e suas relações com o modo de produção 

em cujo contexto se insere, mas também a maneira como foi tratado pela filosofia liberal – da 

qual o neoliberalismo decorre – a fim de compreendermos as origens teóricas da inclinação ao 

menosprezo pela figura estatal que tem boa parte da intelligentsia neoliberal contemporânea. 

 

 

2.3 O PENSAMENTO “PREDICATIVO”: NÃO SE “PENSA” IMPUNEMENTE 

 

 

Se o que termina fazendo boa parte dos intelectuais (políticos, escritores, historiadores, 

sociólogos) atuantes no cenário político-ideológico do ocidente nos últimos cinco séculos é 

voltar-se para a análise de questões materiais e concretas diretamente importantes para a 

compreensão de seu tempo presente – ou seja, do tempo circundante, vivido por cada um 

deles, como inclusive o fizeram os liberais – devemos ter em mente que essas análises, assim 

como os teóricos que as produziam, traziam em si uma grande carga também ideológica além 

de puramente factual – no sentido de serem carregadas de interesses, valores, opiniões, 

marcas culturais e sociais, inegavelmente presentes em qualquer atividade humana, inclusive 

a intelectual. A escrita dessas figuras se torna rica e dialética, então, porque, ao mesmo tempo 



em que acompanhamos suas considerações, devemos tomá-las com o cuidado de não serem 

absolutamente “objetivas”. 

Acerca desse tema Coutinho (2003, p. 174 – 175), tratando sobre Antônio Gramsci, 

escreveu que 

 

interpretando adequadamente o pensamento de Gramsci, Togliatti designou 
o partido da classe operária como ‘intelectual coletivo’. Mas, se 
examinarmos a concepção que tem Gramsci dos próprios intelectuais, talvez 
não seja exagerado inverter a afirmação de Togliatti e dizer que, para nosso 
autor, também o intelectual tem funções similares às de um partido político. 

 

 Em outras palavras, o intelectual produz (e reproduz) uma visão “de mundo e sobre o 

mundo” a partir de como ele mesmo vivencia sua realidade, e quando assim procede, parte de 

“seu” mundo para “seu” discurso, ou seja, elaborando suas posições teóricas de acordo com 

suas circunstâncias históricas. E qual é a importância dessa constatação? É a de justamente 

mostrar o caráter histórico, construído, cultural e relativo das ideologias. Afinal, as “idéias de 

toda ordem” – religiosas, filosóficas, morais, jurídicas, artísticas e políticas – não se 

desenvolvem “por si mesmas como entidades substantivas”. Seu desenvolvimento é antes 

“subordinado, dependente, predicativo” das circunstâncias históricas e de como os homens as 

vêem. A ideologia, assim, não tem o condão de criar a “história dos homens”4; consiste antes, 

pelo contrário, naquilo que pensam eles sobre suas circunstâncias a partir de seus 

pressupostos e conhecimentos. 

E é exatamente por ser o Estado nacional uma constante na História ocidental desde os 

albores da Idade Moderna que todos os filósofos e teóricos políticos dos últimos séculos, 

independentemente de qualquer divergência ideológica, raciocinaram a partir de sua 

existência – fosse para apoiá-lo, refutá-lo, ou simplesmente analisá-lo. A figura do Estado, 

portanto, não apenas esteve presente no pensamento de vários teóricos políticos de diversos 

matizes, como também esses mesmos pensadores elaboraram suas análises e prognósticos a 

partir de realidades históricas, interesses diretos e causas, implícitas ou explícitas, presentes 

em suas vidas e em seus momentos político-econômicos – razão pela qual o Estado, inclusive, 

não podia deixar de estar presente. 

Thomas Hobbes e Hugo Grotius, por exemplo, defenderam um Estado forte quando 

fazê-lo se tornou conveniente a um projeto nacional burguês de expansão e implementação de 

                                                 
4 Todas as breves citações são da introdução de Jacob Gorender à edição de A Ideologia Alemã consultada por 
este autor. Em MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A Ideologia Alemã.. São Paulo: Martins Fontes, 1998 
(clássicos). p. XXI-XXII .Introdução de Jacob Gorender 



uma segurança social forjada em um determinado momento. John Locke, por sua vez, seguiu 

na contra-mão dessa doutrina quando “os ventos” da necessidade e da conveniência mudaram. 

Karl Marx refundou a visão que se tinha do papel do Estado ao observá-lo funcionar em uma 

sociedade antagônica e tragicamente dividida entre basicamente duas classes extremas 

(burguesia e proletariado). Todos eles tomando sua posição e formando seu pensamento a 

partir das condições materiais e históricas de sua própria existência social e humana. 

Também quando Tilly (1996) e Anderson (1984), por exemplo, recuperam as raízes 

históricas de desenvolvimento do Estado nacional, o fazem porque estão interessados em 

discussões e debates da atualidade, e não de outra realidade desprendida desta que vivemos, e 

Habermas, Poulantzas e Offe igualmente se voltam para questões do tempo presente quando 

trabalham com as categorias públicas do mundo burguês, com o Estado como instância 

relativamente autônoma e de comportamento próprio. Nenhum deles fugiu de sua realidade na 

escolha de seu objeto – e fazê-lo é mesmo uma contradição com o propósito científico de 

investigação.   

Qualquer pensador, então, a se debruçar sobre o Estado desempenhará seu papel a 

partir de uma realidade histórica determinada e com interesses próprios, e não se poderá dizer 

isento delas ao promover seu próprio pensamento – coisa que costumam fazer os neoliberais, 

mais adiante tratados, por exemplo. Assim, o apregoar da necessidade de uma drástica 

redução das dimensões de atuação e regulação estatais (diante da já referida “crise do 

Estado”) em prol de uma lógica privatística de mercado deve ser vista com o máximo de 

suspeita por ser uma forma de pensar no mínimo “condicionada” (no sentido weberiano do 

termo, exposto abaixo) de enxergar nossa realidade histórica; e, claro, essa forma de pensar 

não é “neutra” na realidade em que é formulada. 

Um dos detalhes teóricos mais surpreendentes do pensamento neoliberal, aliás, é a 

reincidência costumeira de querer expor suas construções teóricas e opções de resposta como 

certezas extra-históricas, assépticas e dissociadas de interesses reais, quando, na verdade, todo 

pensamento político – e, por extensão, todo pensamento sobre o Estado – é (e tem de ser, e 

não pode deixar de ser) um pensamento historicamente determinado sobre o poder, ou seja, 

interessado, nem que em último grau, ou de maneira transversa, na realidade circundante 

sobre a qual trabalha e em como modificá-la. E isso não é mais do que assumir um 

pressuposto teórico-metodológico de pesquisa onipresente e inescapável. 

Quem muito pertinentemente fala sobre o tema é Weber (1992, p. 113; 132): 

 



O destino de uma época cultural que 'provou da árvore do conhecimento' é 
ter de saber que podemos falar a respeito do sentido do devir do mundo, não 
a partir do resultado de uma investigação, por mais perfeita e acabada que 
seja, mas a partir de nós próprios, que temos de ser capazes de criar este 
sentido. 
[...] 
O conhecimento científico-cultural, tal como o entendemos, encontra-se 
preso, portanto, a premissas ‘subjetivas’, pelo fato de apenas se ocupar 
daqueles elementos da realidade que apresentam alguma relação, por muito 
indireta que seja, com o acontecimento a que conferimos uma significação 
cultural. 

 

Em resumo, é necessário analisar, principalmente diante da realidade empírica, a 

obsolescência (teórica) conveniente do Estado nacional de acordo com o neoliberalismo, 

principalmente em se considerando que, no pensamento político, assim como em todos os 

outros, existe uma prática (histórica) da conveniência – ou seja, da defesa do que mais 

intimamente interessa, e não de maneira angelical nem impune. Conseqüentemente, não há de 

se falar em termos absolutos sobre a necessidade da diminuição ou eliminação do Estado 

como uma “necessidade eticamente inegável” frente à lógica do mercado, e sim colocar o 

discurso neoliberal como o que ele é – um discurso humano, falível, opcional, parcial, 

interessado e relativo (como todos, aliás, da Teoria Política) sobre uma determinada realidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ECONOMIA E ESTADO NO PENSAMENTO NEOLIBERAL: ESCOLHAS, 
JUSTIFICATIVAS E IDÉIAS EM PROL DO MERCADO 

 

 

 Sabendo-se, então, de como se deve dar a devida contextualização de qualquer 

pensamento científico, e tendo recuperado rapidamente a visão teórica do pensamento liberal, 

abordemos o conceito de Estado e as considerações sobre ele formuladas pelo neoliberalismo, 

através de duas obras específicas de dois de seus principais pensadores: O Caminho da 

Servidão, de Friedrich Hayek, e Capitalismo e Liberdade, de Milton Friedman5. 

 

 

3.1 FRIEDRICH HAYEK E “O CAMINHO DA SERVIDÃO” 

 
 

 O caminho da servidão (1944) se dirigia especialmente ao público britânico. O autor, 

então radicado na Inglaterra, acreditava que, com a proximidade do fim da Segunda Guerra 

Mundial, os ingleses se encontravam paradoxalmente em risco: risco de cometer os mesmos 

erros que cometera o povo alemão (exemplo recorrente em todo o livro) no passado próximo 

– ou seja, risco de acreditar que alguma das formas de coletivismo (nazismo, fascismo, 

socialismo) então em voga pudesse ser preferível, inclusive e principalmente do ponto de 

vista econômico, a um regime liberal de competição. Assumir esse coletivismo era perigoso 

porque implicava assumir premissas ilusórias como a de que a economia pode ser planejada e 

comandada unilateralmente pelo Estado sem prejuízo dos cidadãos, que esse controle é bom 

para se alcançar justiça social, e que as demais liberdades civis e políticas seriam mantidas 

mesmo com o dirigismo econômico estatal. 

 Na análise de Hayek, o erro de prognóstico dos coletivistas (denominação sob a qual 

ele reúne todos os que não são liberais) seria basicamente fundado em dois pontos: primeiro, 

o de pressupor ser possível separar liberdade econômica e demais liberdades, com a 

subseqüente admissão de que a primeira pode ser comprometida sem que as outras o sejam. 

Segundo, que a diminuição ou eliminação da liberdade econômica e das demais liberdades 

humanas pode se realizar em prol de um bem comum, da justiça distributiva e da eqüidade. 

Para Hayek, isso não aconteceria, apesar de ser, via de regra, propalado por regimes 
                                                 
5 Essas duas obras foram especial e propositalmente escolhidas pelo alcance popular e acadêmico que obtiveram, 
pelo impulso que deram na trajetória de seus autores, e pela própria importância a elas atribuída pelos neoliberais 
de maneira geral. 



centralizadores (principalmente pelos socialistas, antípodas ideológicos diretos aos quais 

sempre se reporta). 

 E por que esses dois pontos levariam a um erro de análise, à ruína da economia e ao 

totalitarismo político, com empobrecimento e perda da democracia, sendo, no caso, o 

“caminho da servidão” a que o título se refere? 

 Porque, como liberal, Hayek acredita na competição econômica (ou liberdade de 

empreendimento individual) para manter a economia “viva”; para ele, somente com os 

indivíduos agindo de maneira independente se tem uma economia ativa, inovadora e 

incessante (HAYEK, 1977). Apenas a lógica dos preços (transações livres e competitivas) 

mantém o mercado aceso e consegue regular as várias incógnitas abrangidas pela equação 

econômica (HAYEK, 1977). Quando se passasse a regular e planejar a economia sem espaço 

para a inventividade individual, ela se engessaria, sem renovação, objetivos nem estímulo. 

Além disso, em sua análise, é impossível estabelecer uma economia planificada através de 

estudos prévios, porque seriam muitas as variáveis em jogo, e nem o Estado nem ninguém 

poderiam planejá-la de modo a ter a mesma vitalidade que se tem com a livre competição 

individual. 

 Assim, Hayek, na verdade, ao contrário dos que lêem sua obra de maneira mais 

exagerada, não se opõe, pelo menos em princípio e dentro de O caminho da servidão, ao 

Estado nem a que este exerça seus papéis sociais básicos (entenda-se aí a clássica função 

liberal de “árbitro, legislador e gendarme” da sociedade, mais o desempenho de tarefas a que 

não compete à economia prover, como segurança pública ou mesmo previdência social). Esse 

Estado não pode, a seu ver, é comandar a economia artificialmente (ou seja, pela força da lei 

ou das armas), nem exceder seu papel de legislador, construindo as regras gerais não apenas 

das transações econômicas, mas também de todas as relações sociais (através dos órgãos 

parlamentares6). 

 Isso porque, na medida em que assim procedesse, comandando a economia e 

determinando quais os “papéis” econômicos de indivíduos e empresas, estaria condicionando 

a vida pessoal dos cidadãos a ele submetidos (quanto e como produzir, a quem vender e de 

quem comprar, quanto cobrar, receber, trabalhar, descansar, etc.) (HAYEK, 1977), e esse 

condicionamento não estaria longe do condicionamento político e ideológico porque, com a 

economia controlada e a necessidade de mantê-la funcionando, fatalmente se minaria, com o 

                                                 
6 Esses órgãos parlamentares deveriam instituir o que o autor chama de “regime da lei” – um regime em que as 
regras seriam de antemão conhecidas e uniformemente aplicadas tal como previstas. Maiores detalhes sobre essa 
pressuposição jurídico-liberal perigosa no capítulo VI da obra tratada. (HAYEK, 1977). 



tempo, a liberdade de dissensão desse mega-projeto coletivo – e quem pensasse diferente e se 

rebelasse se tornaria um “traidor”diante dos ideais assumidos pelo Estado. Aqueles que, ao 

contrário, concordassem incondicional e irrestritamente com esses mega-projetos estatais 

lucrariam postos e cargos com sua leniência e cooperação (HAYEK, 1977). 

 Nas palavras do próprio Hayek, o planejamento econômico traria problemas porque o 

“controle econômico não é apenas o controle de um setor da vida humana que possa ser 

separado do resto. É o controle dos meios que devem contribuir para a realização de todos os 

nossos fins” (HAYEK, 1977,p.86 - 87), e, além disso, 

 

em vista da incapacidade das assembléias democráticas para criarem um 
plano, suscitar-se-ão exigências cada vez maiores de que se conceda ao 
governo, ou a algum indivíduo particular, poderes para agir sob sua própria 
responsabilidade. Cada vez se torna mais disseminada a crença de que, para 
fazer o que é preciso, as autoridades responsáveis devem ser libertadas dos 
grilhões que são as normas democráticas. (HAYEK, 1977, p. 63). 

 

 Exercitar uma concentração de poder e um poder concentrado seria necessário, então, 

sempre e a todo momento, em uma economia planificada (HAYEK, 1977), o que exterminaria 

a democracia – que, apesar de não ser um fim em si mesma, mas “essencialmente um meio”, 

era “uma invenção útil” – e mesmo necessária – para “salvaguardar a paz interna e a liberdade 

individual” (HAYEK, 1977, p. 66), esses sim valores últimos realmente importantes. O livro, 

então, em última instância, é um livro político além de econômico, como, inclusive, assume o 

autor no prefácio (HAYEK, 1977), lembrando que é justamente a combinação de liberdade 

política com liberdade econômica que o atrai para o liberalismo. 

É o que consigna, por exemplo, em seu primeiro capítulo: 

 

Nada há nos princípios básicos do liberalismo que lhe dê a feição de um 
credo inalterável; não há regras fixas imutáveis estabelecidas para sempre. O 
princípio fundamental de que na direção dos nossos assuntos devemos fazer 
o maior uso possível das forças espontâneas da sociedade e recorrer o menos 
possível à coerção, é suscetível de uma infinita variedade de aplicações. 
[...] 
Dentro das perspectivas hoje dominantes, a questão já não está mais em 
saber qual a melhor maneira de empregar as forças espontâneas próprias a 
uma sociedade livre. Resolvemos, com efeito, dispensar as forças que 
produziram resultados imprevistos e substituir o mecanismo anônimo e 
impessoal do mercado por uma direção coletiva e ‘consciente’ de todas as 
forças sociais para objetivos deliberadamente escolhidos. (HAYEK, 1977, p. 
18, 20) 

 



A ausência de coerção, no âmbito político, e de planejamento estatal, no âmbito 

econômico (tolerância e liberdade, respectivamente, na linguagem de Hayek) parecem ser as 

bases de sustentação da teoria neoliberal pelo paradigma do pensador ora trabalhado. Sempre 

que a liberdade econômica se ausenta, termina-se com coerção por sobre os indivíduos 

(HAYEK, 1977). Daí sua descrença, por exemplo, em um socialismo democrático, a 

suposição de que apenas com capitalismo a democracia é viável (HAYEK, 1977), a convicção 

de que a competição é “o único método dentro do qual nossas atividades podem se 

harmonizar sem a intervenção coercitiva ou arbitrária da autoridade” (HAYEK, 1977, p. 35), 

e a ojeriza por monopólios de qualquer tipo (HAYEK, 1977). 

Para Hayek, em resumo, apesar de os “objetivos últimos da atividade dos seres 

racionais nunca” serem econômicos exclusivamente, e sim voltados para outros aspectos da 

vida, como um dos “maiores instrumentos” (HAYEK, 1977, p. 84 - 85) de consecução de 

objetivos humanos é o dinheiro, qualquer ingerência sobre este instrumento afetará os 

potenciais objetivos a que se poderia chegar através dele. Ou, em suas palavras: 

 

A liberdade econômica que constitui o requisito prévio de qualquer outra 
liberdade não pode ser a libertação dos cuidados econômicos que os 
socialistas nos prometem e que só se pode obter livrando o indivíduo ao 
mesmo tempo da necessidade e do poder de escolha; deve ser a liberdade da 
nossa atividade econômica que, com o direito de escolher, acarreta também 
inevitavelmente os riscos e a responsabilidade desse direito. (HAYEK, 1977, 
p. 95). 

 

 

3.2 MILTON FRIEDMAN E “CAPITALISMO E LIBERDADE” 

 

 

Se a expressão mais entusiasticamente encontradiça em O caminho da servidão é 

“livre competição”, em Capitalismo e Liberdade é “cooperação voluntária”, e apesar de 

aparentemente designarem o mesmo direito subjetivo ou o mesmo conceito econômico, há 

uma diferença substancial de tratamento quando se muda de uma expressão vocabular para a 

outra. Para Friedman, o mercado não é um lugar de disputas, com vitoriosos e derrotados, que 

precisa de uma coordenação central para se manter nos eixos em casos extremos, mas um 

lugar idílico de transações abstratas em que todos cooperam e saem lucrando a partir de trocas 

voluntárias mutuamente vantajosas. Por conta disso, a maior das virtudes humanas (ou, pelo 

menos, uma delas) é a liberdade econômica. 



Diz Friedman (1984, p. 177) que a essência 

 

[..] da filosofia liberal é a crença na dignidade do indivíduo, em sua 
liberdade de usar ao máximo suas capacidades e oportunidades de acordo 
com suas próprias escolhas, sujeito somente à obrigação de não interferir 
com a liberdade de outros indivíduos fazerem o mesmo. Este ponto de vista 
implica a crença da igualdade dos homens num sentido; em sua desigualdade 
noutro. 

 

Assim, civicamente falando, o direito que todos temos à liberdade é que nos torna 

todos iguais, e somente somos todos iguais nesse sentido – porque ninguém pode interferir na 

liberdade alheia, nem o Estado na liberdade individual dos cidadãos, para promover igualdade 

no sentido material do termo (através de, por exemplo, distribuição de renda, tributação 

progressiva ou programas sociais). Isso seria uma inversão de valores, e, além do mais, o 

processo de cada um fazer uso de sua liberdade (principalmente econômica) no sentido que 

achar melhor “pode contribuir mais do que qualquer outro para a cultura geral da sociedade 

em que vivem muitos homens” (FRIEDMAN, 1984, p. 177). 

Dessa maneira, a igualdade, principalmente econômica, é secundarizada no 

pensamento de Friedman, porque o 

 

[...] liberal fará, portanto, uma distinção clara entre igualdade de direitos e 
igualdade de oportunidades, de um lado, e igualdade material ou igualdade 
de rendas, de outro. Pode considerar conveniente que uma sociedade livre 
tenda, de fato, para uma igualdade material cada vez maior. Mas considerará 
esse fato como um produto secundário desejável de uma sociedade livre – 
mas não como sua justificativa principal. 
[...] 
Neste ponto, a igualdade entra imediatamente em conflito com a liberdade, 
sendo preciso, pois, escolher. Um indivíduo não pode ser igualitário, neste 
sentido, e liberal ao mesmo tempo. (FRIEDMAN, 1984, p. 177). 

 

Logo de início, então, já se tem formuladas as bases do pensamento político a la 

Friedman: ao contrário de Friedrich Hayek, que se baseia na tolerância política e na liberdade 

econômica (de empreendimento) para acusar os coletivismos de totalitarismo e abominar o 

“caminho da servidão”, Friedman transforma o que é “competição” em “cooperação”, e o 

mercado econômico em um lugar abstrato de plena realização voluntária (em vez de tratá-lo 

como um campo de disputa). Isso lhe permite justamente dar um passo avante no 

neoliberalismo, acentuando suas escolhas filosóficas e valorativas, porque permite, em 



resumo, que seja colocada, logo de partida, a liberdade econômica como valor último7, de 

caráter supremo, e que outros valores como a igualdade ou mesmo a democracia estejam em 

segundo plano8. 

Seguindo, então, a linha de raciocínio mais óbvia de acordo com esse valor máximo, 

temos que Capitalismo e Liberdade é um livro cujo tema principal é 

 

o papel do capitalismo competitivo – a organização da maior parte da 
atividade econômica por meio da empresa privada operando num mercado 
livre – como um sistema de liberdade econômica e condição necessária à 
liberdade política. Seu tema secundário é o papel que o governo deve 
desempenhar numa sociedade dedicada à liberdade e contando 
principalmente com o mercado para organizar sua atividade econômica. 
(FRIEDMAN, 1984, p. 13). 

 

O governo, então, fica submetido a operacionalizar condições mínimas de existência 

sócio-econômica (com instituições de repressão para manutenção da ordem estabelecida, uma 

estrutura monetária e normas jurídicas que garantam o cumprimento dos contratos privados) e 

a se subordinar às diretrizes produtivas do mercado, já que a “preservação da liberdade requer 

a maior eliminação possível” de “concentração de poder e a dispersão de todo o poder que 

não puder ser eliminado – um sistema de controle e equilíbrio” (FRIEDMAN, 1984, p. 23 - 

24). 

Essa descentralização do poder é necessária para a manutenção das prerrogativas 

liberais, porque, conforme afirma o próprio Friedman, o “poder para fazer coisas certas é 

também poder para fazer coisas erradas”, e se um regime liberal preza “a liberdade como o 

objetivo último e o indivíduo como a entidade principal da sociedade”, ela tem “a principal 

razão para a limitação e descentralização do poder do governo” (FRIEDMAN, 1984, p. 12 - 

13), que não pode interferir a seu bel-prazer na vida individual dos cidadãos. Essa 

descentralização não é uma questão apenas organizacional e/ou administrativa, mas sim 

estrutural, porque o poder tem de sair da seara política (em que “é mais difícil de 

descentralizar”) para a seara econômica (em que “pode ser amplamente dispersado”) 

(FRIEDMAN, 1984, p. 24). 

                                                 
7 Coisa que, pelo menos em O caminho da servidão, Hayek ainda não fizera nem colocara explicitamente – basta 
lembrarmos que sua abominação pelo totalitarismo é justificada pela defesa do Estado de Direito, das liberdades 
individuais e da democracia (mesmo que puramente formal) – em resumo, por outros valores éticos e jurídicos 
que não a pura liberdade econômica. 
8 Isso, obviamente, pode explicar porque Milton Friedman foi favorável à supressão de liberdades individuais e à 
violência política quando exercidas pelos regimes ditatoriais de direita. Além disso, explica porque ele era 
contrário a leis que, por exemplo, exigissem contratação de mão-de-obra racialmente discriminada – tais leis 
interfeririam na liberdade de contratar dos patrões! 



Essa mudança estrutural de Estado para mercado se justifica por conta do “sucesso 

limitado do planejamento central ou de sua incapacidade de alcançar os objetivos 

estabelecidos”, ou seja, do fracasso do Estado em prover os caminhos da sociedade (inclusive 

econômicos), e da destruição inevitável que tal caminho de desenvolvimento traria a “direitos 

privados altamente valorizados” por nós, cidadãos ocidentais. A tentativa de consecução dos 

objetivos planejados centralmente pelo Estado poderia, assim, mesmo que bem-sucedida, ser 

catastrófica pelo sacrifício exigido em prol desse sucesso. 

Jogar a responsabilidade pelo desenvolvimento, prosperidade e bem-estar na liberdade 

de mercado seria mais interessante, então, porque o que o mercado 

 

[...] faz é reduzir sensivelmente o número de questões que devem ser 
decididas por meios políticos – e, por isso, minimizar a extensão em que o 
governo tem que participar diretamente do jogo. O aspecto característico da 
ação política é o de exigir ou reforçar uma conformidade substancial. A 
grande vantagem do mercado, de outro lado, é a de permitir uma grande 
diversidade, significando, em termos políticos, um sistema de representação 
proporcional. {No mercado} Cada homem pode votar {comprar} pela cor da 
gravata que deseja e obtê-la; ele não precisa ver que cor a maioria deseja e 
então, se fizer parte da minoria, submeter-se. (FRIEDMAN, 1984, p. 23, 
grifo nosso). 

 

Dessa maneira, como para Milton Friedman existem fundamentalmente apenas dois 

meios de “coordenar as atividades econômicas de milhões”, sendo um “a direção central, 

utilizando a coerção – a técnica do Exército e do Estado totalitário moderno”, e o outro, “a 

cooperação voluntária dos indivíduos – a técnica do mercado” (FRIEDMAN, 1984, p. 21), a 

escolha é clara em prol deste último, que, nas palavras do autor, impede que 

 

[...] uma pessoa interfira com a outra no que diz respeito à maior parte de 
suas atividades. O consumidor é protegido da coerção do vendedor devido à 
presença de outros vendedores com quem pode negociar. O vendedor é 
protegido da coerção do consumidor devido à existência de outros 
consumidores a quem pode vender. O empregado é protegido da coerção do 
empregador devido aos outros empregadores para quem pode trabalhar, e 
assim por diante. E o mercado faz isto impessoalmente e sem nenhuma 
autoridade centralizada. (FRIEDMAN, 1984, p. 23). 

 

Sendo essa a base filosófica do neoliberalismo segundo Friedman, o Estado mais do 

que nunca desaparece do exercício de suas funções habituais, remanescendo apenas naquelas 

realmente imprescindíveis (uso sistemático da força física em prol da ordem juridicamente 

estabelecida, estruturação do sistema monetário, defesa contra ataques estrangeiros, etc.). As 

trocas internacionais, por exemplo, devem ser pautadas pelos acordos voluntários entre as 



nações, que não devem subsidiar protecionismos nem adotar taxas de câmbio (até em nome da 

responsabilidade fiscal, outra bandeira friedmaniana) (FRIEDMAN, 1984). 

Citando o próprio Friedman (1984, p. 33), o papel do governo, então, é o de “fazer 

alguma coisa que o mercado não pode fazer por si só, isto é, determinar, arbitrar e pôr em 

vigor as regras do jogo”, porque, em suma, a economia livre presume que o Estado tenha 

providenciado 

 

[...] a necessidade de manter a lei e a ordem para evitar a coerção de um 
indivíduo por outro; a execução de contratos voluntariamente estabelecidos; 
a definição do significado de direitos de propriedade, a sua interpretação e a 
sua execução; o fornecimento de uma estrutura monetária. (FRIEDMAN, 
1984, p. 33). 

 

Assim, o governo deve, quando muito, se limitar ao papel de legislador e árbitro, 

combater o monopólio e nunca, mas nunca, agir em bases paternalistas ou promover ações 

sociais de equalização de oportunidades (moradia, educação, etc.), a não ser que adote a 

política de distribuir renda diretamente (através da entrega de dinheiro aos de menor 

capacidade econômica) (FRIEDMAN, 1984). A previdência social é, ao ver de Friedman, 

algo de pouco retorno prático e fadado a ser ultrapassado pela poupança privada de longo 

prazo, e o combate à pobreza, um dever do qual somente o mercado pode se desincumbir, 

através da produção ininterrupta de riqueza (FRIEDMAN, 1984). 

Cumprindo com esses mandamentos, o governo não estaria interferindo na liberdade 

econômica de seus cidadãos. Afinal, seu custo seria quase zero (tendo em vista que sua 

estrutura administrativa seria mínima, e a responsabilidade fiscal uma de suas metas), e ele 

ainda obedeceria e fomentaria a lógica do mercado livre (não interferindo na livre empresa e, 

quando muito, distribuindo dinheiro aos mais pobres, em vez de prestações in natura – o que, 

obviamente, aqueceria ainda mais a economia). 

 

 

3.3 SOBRE AS OBRAS CONSULTADAS E SEUS AUTORES: INTRODUÇÃO 

PRÉVIA 

 

 

 Ambos os neoliberais consultados defendem, em suas obras, uma “secundarização” do 

Estado, justificando essa escolha prático-institucional pelo argumento de que é necessário 

manter a liberdade individual do cidadão perante a esfera estatal. Para eles, quanto mais 



participação do Estado, menos liberdade, e quanto mais participação do mercado, mais 

liberdade. Friedrich Hayek ainda consente em certas atuações estatais, como a de amparo 

social, não estritamente imprescindíveis, mas até certo ponto convenientes. Milton Friedman, 

nem isso: mesmo áreas de firme tradição de atuação do Estado, como a educação básica, para 

ele devem ser regidas pela lógica do mercado. 

 Os dois, porém, a partir das considerações que resumimos acima, e de outras 

desenvolvidas em obras consultadas de maneira complementar, erram em seu diagnóstico 

simplista de acreditar fortalecer a liberdade individual pela pura e simples retirada do Estado 

da cena social. Essa diminuição excessiva da esfera pública tende, na verdade, a seu exato 

oposto – a diminuição da liberdade e da dignidade humanas nas situações reais em que é 

aplicada. A aplicação de uma lógica de mercado a cada vez mais setores da vida não implica 

mais liberdade, assim como a diminuição da esfera do público não gera nem contribui para o 

mesmo efeito. 

A lógica liberal de manutenção das liberdades individuais pela prescrição de uma 

simples escolha binária (menos Estado, ou mais mercado) é uma redução maniqueísta (ergo, 

falha e contraditória) da realidade a dois opostos supostamente incompatíveis (mercado versus 

Estado9). Chega-se a essa conclusão crítica analisando-se a obra de ambos os pensadores 

neoliberais suso citados: em Hayek, observamos o desenrolar teórico das conseqüências 

lógicas de seu pensamento em momentos posteriores – razão pela qual fomos também a 

outros livros seus para melhor compreendê-lo; em Friedman, por sua vez, investigamos as 

contraditórias condições chave de seu pensamento, ou seja, as premissas teóricas de que parte 

para montar sua teoria – razão pela qual nos detivemos no próprio Capitalismo e Liberdade 

para estudá-lo. 

Ambos, apesar de manterem uma certa distância inicial entre si dentro seus marcos 

teóricos mais específicos, se aproximam em seus erros de diagnóstico perante a realidade – e 

enriquecem nosso olhar pela complementaridade de seus enganos a partir de sua base comum 

de pensamento. Passamos, então, a abordar cada um separadamente, na ordem em que foram 

apresentados, para depois analisá-los em conjunto sobre sua questão principal: a diminuição 

do Estado “coercitivo” frente à “liberdade” de (e do) mercado. 

 

                                                 
9 A expressão “Estado versus mercado” representa muito bem um dos pontos nodais (se não o ponto definidor) 
da doutrina neoliberal, e, como é uma das notações preferidas o neoliberalismo para resumir suas colocações de 
economia política e teoria política, será muito utilizada no decorrer deste trabalho. 



3.4 SOBRE FRIEDRICH HAYEK, “O CAMINHO DA SERVIDÃO” E O 

APROFUNDAMENTO DE SUAS ESCOLHAS EM OBRAS SUBSEQÜENTES 

 

 

  Como dito acima, Friedrich Hayek não questionou, ao escrever O caminho da 

servidão, a necessidade de se preservar um certo espaço do público: o Estado deve manter 

certos serviços imprescindíveis, como o de segurança, estrutura monetária e defesa nacional, e 

também custear certas prestações complementares que porventura a sociedade que rege 

entender cabíveis. Ele mesmo corroborou essa opinião em outra obra sua: 

 

Não há razão para que, numa sociedade livre, o governo não garanta a todos 
proteção contra sérias privações sob a forma de uma renda mínima 
garantida, ou um nível abaixo do qual ninguém precise descer. Participar 
desse seguro contra o extremo infortúnio pode ser do interesse de todos; ou 
pode-se considerar que todos têm o claro dever moral de assistir, no âmbito 
da comunidade organizada, os que não podem se manter. Na medida em que 
uma tal renda mínima uniforme é oferecida, à margem do mercado, a todos 
que, por qualquer razão, são incapazes de obter no mercado uma manutenção 
adequada, isso não implica necessariamente uma restrição de liberdade, ou 
um conflito com o estado de direito. (HAYEK,1985, p. 108 – 109). 

 

O trecho acima, porém, demarca o início de uma encruzilhada que se tornará penosa 

para o pensamento de Hayek, porque, ao mesmo tempo em que traz a aceitação de uma 

atuação estatal, traz também um limite ético e filosófico a essa mesma atuação – limite esse 

que futuramente se tornará problemático: a “restrição da liberdade”. Se houver “restrição da 

liberdade”, o Estado não pode atuar, e a esfera pública deve retroceder diante da privada. Mas 

que liberdade e que atuação estatal são essas, que podem entrar em conflito irreconciliável e 

dentre as quais apenas uma pode e deve prevalecer? 

No vocabulário de Hayek, conforme já colocado acima quando examinado O caminho 

da servidão, “liberdade” significa prioritariamente liberdade econômica (HAYEK, 1977), já 

que ela é uma premissa de todas as demais (como, aliás, o próprio autor reiteradamente faz 

questão de destacar), e a atuação do Estado que pode feri-la é justamente a atuação 

econômica, ou seja, a intervenção estatal na economia de mercado (a única economia 

resultante do exercício sistemático da liberdade econômica individual). 

Nas palavras do próprio autor, já citadas anteriormente: 

 

A liberdade econômica que constitui o requisito prévio de qualquer outra 
liberdade não pode ser a libertação dos cuidados econômicos que os 



socialistas nos prometem e que só se pode obter livrando o indivíduo ao 
mesmo tempo da necessidade e do poder de escolha; deve ser a liberdade da 
nosso atividade econômica que, com o direito de escolher, acarreta também 
inevitavelmente os riscos e a responsabilidade desse direito. (HAYEK, 1977, 
p. 95 ). 

 

A liberdade econômica, e, por extensão, a liberdade individual de maneira geral, é 

violada quando o Estado intervém na economia porque, ao ver de Hayek, ela só é respeitada 

pela “impessoalidade” do mercado, que não escolhe “voluntariamente” quem será bem 

sucedido no processo econômico produtivo. O Estado, ao contrário, “escolhe”, porque suas 

políticas públicas de renda e assistência são deliberadamente destinadas a uma coletividade 

específica previamente selecionada – o que, obviamente, passa a constituir, para o pensador 

austríaco, uma “interferência” indevida no jogo “justo” do mercado porque é voluntária 

(derivada de uma “vontade”, inexistente na economia de mercado) e restrita (ou seja, que não 

beneficia a “todos”, ou, caso o faça, não o faz igualmente, apesar de ser custeada pela 

plenitude dos contribuintes).10

Assim, segundo ele, não se deve interferir na economia de mercado (mesmo que seja o 

Estado, e apenas de maneira complementar) porque ela segue uma lógica “impessoal, 

abstrata”, desinteressada e de impossível conhecimento pleno – ou, em outras palavras, ela 

não escolhe quem beneficia nem quem prejudica nas trocas que promove, já que, apesar de 

todos os participantes poderem fazer uso de seus recursos livremente e em pé de igualdade, 

nenhum deles domina toda a informação contida no “jogo”, e o resultado daí derivado é uma 

combinação de “habilidade” e “sorte” que deve ser respeitada porque precisamente não foi 

direcionado “por” nem “para” ninguém. 

A economia de mercado, ou o mercado, então, não é “culpada” por absolutamente 

nada porque não “deseja” nem “planeja” nada, sendo, portanto, para efeitos éticos, equiparada 

ao acaso – e como o acaso pode ser responsável por alguma coisa “injusta”? É o que explica o 

próprio Hayek (1985, p. 82): 

 

Deve-se admitir, é claro, que o modo pelo qual os benefícios e ônus são 
distribuídos pelo mecanismo do mercado deveriam, em muitos casos, ser 
considerados muito injustos se resultassem de uma alocação deliberada a 
pessoas específicas. Mas não é este o caso. Essas cotas são resultado de um 
processo cujo efeito sobre pessoas específicas não foi nem pretendido nem 
previsto por ninguém quando do surgimento das instituições – as quais 

                                                 
10 A partir desse momento, Hayek não mais coloca, em sua chave teórica, o problema liberdade econômica 
versus dirigismo estatal, e sim o de liberdade econômica versus intervenção estatal – e isso desemboca, como 
veremos adiante, em um aprofundamento gritante de suas escolhas valorativas, com conseqüências questionáveis 
para os objetivos de liberdade, tolerância, garantismo jurídico e democracia que pretendia atingir. 



puderam então continuar existindo por se ter constatado que proporcionavam 
a todos, ou à maioria, melhores perspectivas de satisfação de suas 
necessidades. Exigir justiça de semelhante processo é obviamente absurdo, e 
selecionar algumas pessoas numa tal sociedade como fazendo jus a uma 
parcela específica é evidentemente injusto. 

 

Em resumo, na concepção de Hayek, a lógica de mercado deve ser preservada de 

intervenções estatais porque é “justa” – ou, mais explicitamente, porque é “cega” perante seus 

competidores, “impessoal” em relação a seus vencedores, e “implacável” para com seus 

perdedores11. Dessa maneira, apesar de o mercado excluir de sua cena “jogadores” que não 

tiveram “habilidade” ou “sorte” no desempenho privado dentro do jogo econômico, essa 

exclusão, por mais absurda que possa parecer, não deve ser modificada porque não é “injusta” 

– ora, a “impessoalidade” do mercado atesta a “honestidade” do jogo. 

O sentimento de indignação, então, que 

 

[...] as pessoas revelam quando uma renda habitual é reduzida ou 
inteiramente perdida resulta, em grande parte, da crença de que a mereciam 
moralmente e de que, portanto, na medida em que trabalham tão diligente e 
honestamente quanto antes, têm direito legítimo à continuação dela. Mas a 
idéia de que somos moralmente merecedores do que ganhamos com 
honestidade no passado é, em grande parte, uma ilusão. A verdade é que 
somente teria sido injusto se alguém nos tivesse tirado aquilo que, de fato, 
adquirimos enquanto observávamos as regras do jogo. (HAYEK, 1985, p. 
116). 

 

E, claro, se o Estado intervém amparando, regulando ou alterando resultados, ele não 

complementa uma dinâmica social minimizando seus efeitos deletérios (em prol do bem 

comum ou dos que mais precisam), mas sim a atrapalha – por seguir uma “lógica” qualificada 

como “injusta” apenas por ser diferente. Assim, se alguém tem de perder para que outros 

possam ganhar no jogo do mercado (e isso sempre acontece, tem de acontecer, ou acaba 

acontecendo, por mais que casualmente o neguem alguns autores, dentre os quais o próprio 

Hayek), e, além disso, como a intervenção do Estado é uma “interferência injusta” nas “regras 

do jogo” segundo a óptica neoliberal, os “perdedores” da economia de mercado têm de se 

contentar com o fato de terem perdido em um jogo “honesto”, cabendo-lhes simplesmente 

aceitar e reconhecer o resultado da lógica privada da competição dos homens entre seus 

“pares” – mesmo que essa resignação resulte na completa perda de sua dignidade humana e de 

seu valor econômico, laboral e/ou pessoal. 
                                                 
11 Essa descrição do mercado como “justo” é particularmente curiosa porque não envolve critérios de “dever ser” 
– ao contrário, lembra a concepção de “destino” – fatal, inescapável, imutável – dos antigos gregos. Há aí uma 
“naturalização” do mercado.  



Assim, como todos devemos 

 

Os benefícios que nos advêm do funcionamento dessa estrutura (economia 
de mercado), não à intenção de alguém de no-los conferir, mas à obediência 
de todos os membros da sociedade a certas normas nas buscas de seus 
interesses, normas que incluem a de que ninguém deve coagir outros no 
intuito de assegurar para si mesmo (ou para terceiros) uma renda específica 
[...] (isso) nos impõe a obrigação de aceitarmos os resultados do mercado 
ainda quando este se volta contra nós. (HAYEK, 1985, p. 116). 

 
 
Dessas conclusões pouco palatáveis chega o economista austríaco a outras de natureza 

semelhante durante o caminho que trilha, como, por exemplo, à justificativa de por que a 

“justiça social” é inaplicável, e a “igualdade material”, impossível, em um cenário de valores 

liberais. Em ambos os casos, estaríamos interferindo na economia de mercado, ou seja, 

negando a lógica do mercado, e, por conseqüência, as liberdades individuais pela negativa da 

liberdade econômica. Em relação à justiça social dentro de uma economia de mercado, Hayek 

(1985, p. 88)  afirma que 

 

Ninguém pode ter o poder e a obrigação de fazer com que os resultados 
correspondam aos nossos desejos. Pois em um tal sistema (de economia de 
mercado), em que todos têm o direito de usar seu conhecimento com vistas a 
seus propósitos, o conceito de ‘justiça social’ é necessariamente vazio e sem 
significado, porque nele nenhuma vontade é capaz de determinar as rendas 
relativas das diferentes pessoas ou impedir que elas dependam, em parte, do 
acaso. Só é possível dar um sentido à expressão ‘justiça social’ em uma 
economia dirigida ou ‘comandada’ (tal como um exército), em que os 
indivíduos recebem ordens quanto ao que fazer; e qualquer concepção 
específica de ‘justiça social’ só poderia ser realizada em um sistema 
centralmente dirigido. 

 

Mais adiante, volta a afirmar: 

 

A transição da concepção negativa de justiça, tal como definida por normas 
de conduta individual, para uma concepção ‘positiva’, que torna um dever da 
‘sociedade’ assegurar aos indivíduos determinadas coisas, efetua-se 
freqüentemente por meio da ênfase aos direitos do indivíduo. Parece que, 
entre os membros da geração mais jovem, as instituições previdenciárias, em 
cujo meio nasceram, engendraram o sentimento de que têm o legítimo 
direito a determinadas coisas, que caberia à sociedade fornecer. Por mais 
forte que seja esse sentimento, sua existência não prova que a reivindicação 
tenha algo a ver com a justiça, ou que exigências desse tipo possam ser 
satisfeitas em uma sociedade livre. (...) Pessoa nenhuma tem direito a 
determinada situação a menos que seja dever de alguém propiciá-la. 
(HAYEK, 1985, p. 123). 

 



Sobre a igualdade material, a argumentação é quase a mesma, porque 

 

Uma autoridade incumbida de alcançar resultados específicos, em benefício 
dos indivíduos, deve deter poderes essencialmente arbitrários para compelir 
esses indivíduos a fazerem o que parece necessário para se chegar ao 
resultado requerido. Completa igualdade para a maioria não pode significar 
senão a igual submissão das grandes massas ao comando de uma elite que 
administra suas atividades. Enquanto em um governo sujeito a limitações a 
igualdade de direitos é possível, constituindo uma condição essencial da 
liberdade individual, uma reivindicação de igualdade de posição material só 
pode ser atendida por um governo de poderes totalitários. (HAYEK, 1985, p. 
103 - 104). 

 

Logo, é preciso seguir uma lógica de mercado sempre, sob pena de políticas sociais ou 

reivindicações populares levarem ao totalitarismo – mesmo, inclusive, que essa lógica de 

mercado não recompense, ao contrário do que afirmava Adam Smith, os melhores ou o 

conjunto dos competidores. Ela pode mesmo, em vez de beneficiar os melhores, agraciar 

aqueles que não mereciam, ou mesmo os que tinham, ou têm, apenas “sorte”. Faz parte do 

“jogo” econômico 

 

O fato de que algumas pessoas tenham de descobrir, por meio de amarga 
experiência, que orientaram mal os seus esforços e se vejam obrigadas a 
buscar outra ocupação compensadora. O mesmo se aplica à indignação 
diante dos correspondentes ganhos imerecidos que serão obtidos por outros, 
para quem as coisas saíram melhores do que esperavam. [...] O fator sorte é 
tão inseparável do funcionamento do mercado quanto o fator habilidade. 
(HAYEK, 1985, p. 115; 141). 

 

Como se não bastasse, é ainda de se aceitar que a lógica de mercado dê mais aos que 

mais têm – ou seja, que favoreça uma diferenciação econômica crescente entre os integrantes 

do corpo social. Segundo Hayek (1985, p. 155), é evidente que 

 

É em virtude de poder decidir livremente usar o fruto de seus esforços 
presentes para o consumo imediato ou para o aumento de suas 
oportunidades futuras que a posição já alcançada pelo indivíduo 
aumentará sua probabilidade de obter uma posição ainda melhor, ou 
que ‘aos que têm, será dado’. A possibilidade de distribuir no tempo o 
uso dos recursos de que se dispõe tenderá sempre, também, a 
aumentar a discrepância entre os méritos dos esforços presentes de 
uma pessoa e os benefícios que ela recebe no momento. 

 

E se “num certo sentido, não deixa de ser verdade” que a lógica de mercado “dá aos 

que já têm”, ao contrário do que se pensa, “nisso reside seu mérito”. Porque 



 

[...] é essa característica que faz com que valha a pena para todos dirigir seus 
esforços não só para resultados imediatos, mas também para o aumento 
futuro de sua capacidade de prestar serviços aos demais. É a possibilidade de 
ganho com o propósito de aumentar a capacidade de ganho futuro que 
engendra um processo global contínuo em que não precisamos, a todo 
momento, partir do nada, podendo começar com meios que provêm de 
esforços anteriores para aumentar tanto quanto possível os ganhos 
decorrentes dos recursos que controlamos. (HAYEK, 1985, p. 147). 

 

Por fim, contrariar a lógica de mercado, além de tudo, seria contrariar o Estado de 

Direito e pôr a perigo as liberdades individuais já conquistadas pela tradição jurídica 

ocidental12. 

Hayek finaliza sua argumentação apontando que, apesar de “não nos enganamos ao 

perceber que os efeitos dos processos de uma sociedade livre nos destinos dos diferentes 

indivíduos não se distribuem segundo algum princípio identificável de justiça”, é completa e 

inequivocamente errado “concluir daí que eles são injustos e que alguém deve ser culpado 

disso”13. Em outras palavras, mesmo deletéria, e às vezes catastrófica, a lógica do mercado 

deve ser obedecida – e o Estado tem de ficar à parte, se não quiser piorar o quadro social com 

suas medidas sócio-econômicas “totalitárias” e “diminuidoras” das liberdades individuais. 

Afinal, uma coisa é se “interessar” pelos “desafortunados” sociais; outra, considerar a 

sociedade ou o Estado “responsável pela posição material de todos os seus membros” 

(HAYEK, 1985, p. 99). 

As considerações que até agora fizemos já são suficientes para nos esclarecer o que, à 

primeira vista, poderia espantar o leitor desatento: aquele mesmo pensador que se auto-

determinou escrever um livro político sobre os benefícios da liberdade econômica, e que 

detalhara como a economia de mercado pode evitar o absolutismo estatal, mostrando a 

interdependência dessas duas esferas sociais na manutenção de certas garantias, termina, em 

                                                 
12 Segundo Hayek, se os “tradicionais direitos políticos e civis que foram corporificados” em cartas 
constitucionais atualmente vigentes exigem que o poder governamental, “na medida em que se amplia”, seja 
usado com “justiça”, os assim chamados direitos sócio-econômicos e culturais vão em sentido contrário. Esses 
novos direitos exigiriam, ao ver do autor, que “a ordem espontânea a que chamamos sociedade” fosse substituída 
por uma “organização deliberadamente dirigida: o kosmos do mercado teria de ser substituído por uma taxis 
cujos membros seriam obrigados a fazer o que lhes fosse ordenado” para que se executasse “o plano formulado 
por seus governantes para atender as necessidades a serem satisfeitas”. Daí, obviamente, decorre que os 
“consagrados direitos civis e os novos direitos sociais e econômicos” não poderiam ser “conquistados ao mesmo 
tempo”, sendo, portanto, “incompatíveis” (HAYEK, 1985, p. 124-125). Curiosamente, essa visão é 
completamente incompatível com as atuais tendências da Hermenêutica Jurídica. 
13 É de se considerar que o conceito de “justiça” de Hayek é completamente abstrato e frágil, porque o mercado 
só pode ser considerado justo se se entende que, de fato, nele todos são “iguais”, com as mesmas oportunidades, 
condições e informações – o que não acontece na realidade, e aparentemente só se verifica no plano teórico 
neoliberal (HAYEK, 1985, p. 88). 



momento posterior de sua carreira, invertendo a equação silogística de sua proposta inicial. 

Hayek simplesmente “separa” artificial e mecanicamente “economia” de “política”, tacha esta 

de coercitiva, exclui-a de seu cenário teórico, e defende uma economia “livre”, mas 

“absoluta” – ou seja, que não pode nem deve sofrer complementos, interferências nem 

controles. Se a economia era parte integrante da política em O caminho da servidão, a política 

se torna indesejada e indesejável posteriormente na continuidade de seus escritos. 

Nesse contexto, resta inescapável a conseqüência das escolhas valorativas adotadas, 

que é o do esvaziamento da esfera da política e a substituição da figura de cidadão pela de 

consumidor na condição de titular de direitos. Nas palavras de Ellen Wood, se o caráter 

definidor 

 

[...] do capitalismo como terreno político é a “separação formal entre o 
econômico e o político”, ou a transferência de certos poderes políticos para a 
“economia” e para a “sociedade civil”, quais as conseqüências para a 
natureza e o alcance do Estado e da cidadania? Como o capitalismo gera, 
entre outras coisas, novas formas de dominação e de coerção fora do alcance 
dos instrumentos criados para controlar as formas tradicionais de poder 
político, ele também reduz a ênfase na cidadania e o alcance da 
responsabilização democrática. [...] Isso tem implicações de grande alcance 
para a compreensão da democracia e de suas possibilidades de expansão. 
(WOOD, 2003, p. 23). 

 

Nesse quadro, utilizando uma crítica que Domenico Losurdo faz a von Mises, mas que 

cabe muito bem a Hayek, a democracia passa por uma 

 
[...] radical reinterpretação: o mercado é a democracia autêntica e pacífica, 
em cujo âmbito ‘cada centavo representa um voto’ e qualquer mandato pode 
ser revogado a qualquer momento pelo consumidor, o qual, portanto, é o 
verdadeiro ‘dono da produção’ (Mises, 1922, p. 57 nota e 435 ss.). Não há 
outra democracia a reivindicar além do mercado que já existe e que, caso 
necessário, trata-se de proteger contra uma democracia que, baseada no 
sufrágio universal e até na representação proporcional, termina 
invariavelmente por revelar a tendência pueril e egoísta da multidão a 
interferir ou intervir no mundo da economia, da propriedade e do mercado. 
(LOSURDO, 2004, p. 246). 

 

A escolha valorativa de Hayek começa, em sua carreira teórica, pela defesa do Estado 

de Direito, da democracia (mesmo que formal) e dos direitos individuais, mas termina 

desembocando na intransigente proteção da liberdade econômica – sob o argumento de que, 

mantendo-a intacta, a sociedade permanecerá livre (o que, obviamente, não é preciso sequer 

destacar, é uma falácia). O conflito de valores como a liberdade econômica com a intervenção 

estatal na economia é meramente aparente, porque são valores filosóficos e jurídicos 



plenamente compatíveis e conciliáveis, e não é preciso entender de macro-economia para 

saber que decidir sobre intervir ou não na economia é uma questão de política econômica ou 

de programa de governo, e não de integridade ética ou de respeito constitucional. 

A visão estreita dos neoliberais sobre o intervencionismo estatal já havia sido criticada 

antes mesmo de ter surgido, ainda por Marx e Engels, quando se reportavam ao Estado liberal 

de sua época e o criticavam por se limitar “a fechar os olhos e a declarar que certas posições 

(sócio-econômicas) reais não têm caráter político, que elas não o perturbam” (MARX; 

ENGELS, 1955 apud LOSURDO, 2004, p. 268). Omitindo-se perante as desigualdades reais 

do meio social em que se inseria, tal Estado, ou tal maneira de concebê-lo, implicava uma 

aporia insuperável: a de que os direitos do homem e do cidadão, apesar da “miséria, inclusive 

desesperadora, de amplas massas” são meramente formais – e a miséria humana, a 

desigualdade econômica e a exclusão social, obviamente, questões exclusivamente “privadas” 

(LOSURDO, 2004, p. 268) que têm de ser resolvidas pelos próprios indivíduos nelas 

envolvidos (ou seja, sem a contribuição do Poder Público). 

O problema, na verdade, para Friedrich Hayek, é o espaço da política dentro de um 

contexto democrático e a expansão que ganha o Estado nessa conjuntura, ou, em outras 

palavras, a esfera pública majorada pela participação democrática, e a autoridade que ela tem 

para interferir em vários assuntos sociais, inclusive os econômicos – como a propriedade 

privada, o direito ao lucro e a imunidade tributária. A progressiva democratização das esferas 

políticas, então, coloca em xeque certos totens liberais – e desautorizar a política frente à 

economia é a melhor tentativa de mantê-la incólume diante das aspirações populares de uma 

“maior igualdade” (efetivamente real e concreta). 

O risco está, então, no fato de que o processo de democratização, segundo Norberto 

Bobbio, “produziria inevitavelmente, ou pelo menos favoreceria, o advento de uma sociedade 

socialista, fundada na transformação do instituto da propriedade privada e na coletivização 

pelo menos dos principais meios de produção”, e proporcionaria também “uma distribuição 

igualitária (ou ao menos mais igualitária) do poder econômico e do poder político” (BOBBIO, 

2006, p. 81). Entre o risco, então, de perder os direitos econômicos individuais (propriedade 

privada, lucro, livre iniciativa e imunidade tributária) e os direitos políticos básicos 

democráticos (direito ao voto, liberdade de escolha política, ideológica, de pensamento e 

expressão), Hayek prefere manter aqueles a preservar estes – ou, sendo mais explícito, prefere 

a preservação estrutural capitalista à experimentação/realização democráticas. 

E, ao se observar o significado principal do liberalismo, especialmente as correntes 

neoliberais, é força admitir, segundo Bobbio (2006, p. 87 – 88), 



 

[...] que entre o filósofo e o economista, teve razão o segundo. Por 
neoliberalismo se entende hoje, principalmente, uma doutrina econômica 
conseqüente, da qual o liberalismo político é apenas um modo de realização, 
nem sempre necessário; ou, em outros termos, uma defesa intransigente da 
liberdade econômica, da qual a liberdade política é apenas um corolário. 
Ninguém melhor do que um dos notáveis inspiradores do atual movimento 
em favor do desmantelamento do Estado de serviços, o economista austríaco 
Friedrich Hayek, insistiu sobre a indissolubilidade de liberdade econômica e 
de liberdade sem quaisquer outros adjetivos, reafirmando assim a 
necessidade de distinguir claramente o liberalismo, que tem seu ponto de 
partida numa teoria econômica, da democracia, que é uma teoria política, e 
atribuindo à liberdade individual (da qual a liberdade econômica seria a 
primeira condição) um valor intrínseco, e à democracia unicamente um valor 
instrumental. 

 

O “valor instrumental” a que se refere Norberto Bobbio é justamente o valor que a 

democracia tem na qualidade de “instrumento” para manter um regime capitalista produtivo e 

viável – e isso implica um esvaziamento, é claro, de seu significado substancial e autônomo 

como forma de exercício da soberania popular. Hayek, a partir daí, não mais esconde, 

segundo Losurdo (2004, p. 262), 

 

De modo algum a soberana atitude de indiferença ou superioridade em 
relação àquilo que comumente se chama de “liberdade política” (as aspas já 
são do patriarca do neoliberalismo), isto é, em relação à “participação 
popular na escolha do próprio governo, no procedimento e no controle sobre 
a administração [...]. Um povo que seja livre neste sentido não é, 
necessariamente, um povo de homens livres; e não é indispensável gozar 
desta liberdade coletiva para ser livre como indivíduo”(HAYEK, 1969, p. 31 
e ss.). Ou seja, a liberdade tomada no seu significado mais autêntico, aliás, 
no único significado aceitável para o patriarca do neoliberalismo (a 
autonomia e a inviolabilidade da esfera individual) não requer 
necessariamente a democracia e o reconhecimento para todos dos direitos 
políticos. [...] A extensão dos direitos políticos nada tem a ver com a 
liberdade. 

 

Essa exclusão da democracia de seu intuito emancipatório precisa da eliminação da 

cidadania política, que resta prejudicada; mas, a essa altura dos acontecimentos, o economista 

austríaco sequer considera que isso seja um atentado jurídico (apesar de se dizer um defensor 

das liberdades fundamentais). Em suas próprias palavras, se, no mundo ocidental, 

 

O sufrágio universal dos adultos parece a solução melhor, isto não 
demonstra que ele seja conseqüência necessária de um princípio fundamental 
qualquer [...]. Por mais forte que seja o processo geral de desenvolvimento 
na sua direção, a democracia (entendida como reconhecimento dos direitos 
políticos de todos os adultos) não é um valor último ou absoluto e deve ser 



julgada a partir do que realizar. Provavelmente, é o melhor método para 
alcançar certos fins, mas não é um fim em si. (Hayek, 1969, p. 129 e ss). 
(HAYEK apud LOSURDO, 2004, p. 263). 

 

Não surpreende, assim, que Hayek prefira “cancelar o termo ‘democracia’ para 

substituí-lo” pelo mais amorfo e menos comprometedor “isonomia” (LOSURDO, 2004, p. 

265), e que admita 

 

[...] que nas lutas passadas contra o poder absoluto, liberalismo e democracia 
puderam proceder no mesmo passo e confundir-se um na outra. Mas agora 
tal confusão não poderia mais ser possível, pois acabamos de nos dar conta – 
sobretudo observando a que conseqüências não-liberais pode conduzir, e de 
fato conduziu, o processo de democratização – de que liberalismo e 
democracia respondem a problemas diversos: o liberalismo ao problema das 
funções do governo, e em particular à limitação de seus poderes; a 
democracia ao problema de quem deve governar e com quais procedimentos 
(deve ser escolhido). (BOBBIO, 2006, p. 88). 

 

Não é à toa que Hayek se mostra favorável ao que ele mesmo chamou de “demarquia”, 

uma espécie de “meta-governo”, “capaz de tornar o regime representativo imune às pressões 

de interesses específicos” (leia-se populares e anti-liberais) através da utilização de um 

engenhoso artifício jurídico-constitucional: na “demarquia” hayekiana, a casa legislativa 

“popular” seria inferior a uma outra de longa duração (supostamente “não política” e, 

portanto, imune à “tirania” das massas) e, além disso, seria submetida a uma corte 

constitucional – a fim de evitar justamente que iniciativas, por assim dizer, equivocadas, 

viessem a comprometer o governo instituído (GROS, 2003, p. 86 – 87). 

Em resumo, por mais que várias questões tenham sido suscitadas dentro da conflituosa 

dinâmica liberalismo e democracia (como as de “ineficiência” estatal/irresponsabilidade do 

mercado, “excesso” de funções/necessidade de intervenção, etc), para quem examina essa 

 

Constante dialética [...] de um ponto de vista de teoria política geral, fica 
claro que o contraste contínuo e jamais definitivamente resolvido (ao 
contrário, sempre destinado a se colocar em níveis mais altos) entre a 
exigência dos liberais de um Estado que governe o menos possível, e a dos 
democratas de um Estado no qual o governo esteja o mais possível nas mãos 
dos cidadãos, reflete o contraste entre dois modos de entender a liberdade, 
costumeiramente chamados de liberdade negativa e liberdade positiva, e em 
relação aos quais se dão conforme as condições históricas, mas sobretudo, 
conforme o posto que cada um ocupa na sociedade, juízos de valor opostos: 
os que estão no alto preferem habitualmente a primeira, os que estão 
embaixo, preferem habitualmente a segunda. (BOBBIO, 2006, p. 92). 

 



Assim, a relação entre liberalismo, ou capitalismo, e democracia não é de 

complementaridade, mas de antagonismo – antagonismo entre os “de cima” e os “de baixo”, 

como muito bem definiu Bobbio – e Hayek não hesita em deixar clara sua escolha diante 

desse conflito. 

 

 

3.5 SOBRE MILTON FRIEDMAN, “CAPITALISMO E LIBERDADE” E A LÓGICA 

INSOLÚVEL DE SUAS PREMISSAS TEÓRICAS 

 

 

Milton Friedman, como dito acima, radicaliza de antemão certas escolhas valorativas 

se comparado com seu predecessor Friedrich Hayek, porque coloca, logo de partida, a 

liberdade econômica como valor supremo a ser protegido, apesar de tudo e contra todos – 

coisa que, por exemplo, o pensador austríaco inicialmente não propusera, mas, ao fim de sua 

carreira, passara a aceitar. E por que Friedman vai além de Hayek na sua escolha pelo 

liberalismo frente a qualquer outra corrente de valores? 

Milton Friedman teve a oportunidade histórica e conceitual de acompanhar 

proximamente a encruzilhada a que chegara Hayek na sua escalada teórica: a expansão do 

espectro democrático e as demandas sociais agregadas a esse processo fatalmente 

influenciariam nos direitos econômicos individuais dos grandes participantes do processo 

produtivo – e isso significava uma contra-tendência perigosa para o pensamento liberal. Se a 

democracia cresce, crescem as responsabilidades do Estado, e, por conseqüência, cresce o 

alcance da esfera pública, que atua legitimamente pela instigação e aprovação democráticas. 

Como manter a propriedade e a acumulação capitalista nesse contexto, ou, em outras palavras, 

como desautorizar filosoficamente esse processo histórico legitimado pela democracia ao 

mesmo tempo em que se evitam os mesmos abismos éticos com que se deparara Hayek? 

Afinal, a situação neoliberal em determinado momento se tornou problemática do 

ponto de vista conceitual e moral: para se ter uma idéia da situação intelectualmente 

calamitosa em que se metera Friedrich Hayek com o aprofundamento de suas escolhas 

teóricas, basta recordar que ele começara sua carreira como economista e político na defesa 

do Estado de Direito, da democracia, mesmo que formal, e dos direitos e liberdades 

individuais – e terminara, como visto acima, renegando essa defesa para manter-se fiel aos 

princípios liberais de liberdade econômica a todo custo. Friedman precisa partir dessa defesa 

intransigente, mas mostrá-la como palatável e “justa” – ou, em resumo, como viável. 



Por isso Friedman retrocede conceitualmente até a cosmogonia liberal para revitalizá-

la – ele revisita a idéia de “mercado” para remodelá-la tal como originalmente configurada a 

la Adam Smith. Como anteriormente já se falou, se a expressão mais encontradiça em O 

caminho da servidão é “livre competição”, em Capitalismo e Liberdade é “cooperação 

voluntária”, e, também como alertado acima, apesar de ambas as expressões aparentemente 

tratarem do mesmo conteúdo e do mesmo direito subjetivo, sua diferença de nomenclatura 

traz embutida a grande diferença conceitual entre Hayek e Friedman. Hayek talvez não 

esperasse ter de radicalizar suas escolhas valorativas; Friedman sabia que precisava fazê-lo – 

e que melhor maneira de fazê-lo do que tornando o mercado um lugar idílico por definição, e, 

por conseqüência, inatacável?  

Assim Friedman escolhe fazer do mercado um local de realização pessoal pelo 

exercício de trocas voluntárias mutuamente vantajosas entre produtores independentes que 

podem escolher vender ou não seus produtos diante de uma multiplicidade de eventuais 

compradores. Nas suas próprias palavras, a prática do capitalismo consiste 

 

[...] de um certo número de produtores independentes – uma coleção de 
Robinson Crusoes, por exemplo. Cada um deles usa os recursos que controla 
para produzir bens e serviços que troca pelos produzidos por outros....O 
incentivo para adotar esta via indireta é, naturalmente, o maior produto que 
torna possível a divisão do trabalho e a especialização funcional. Dado que o 
produtor tem sempre a alternativa de produzir diretamente para si mesmo, 
não precisa entrar em nenhum intercâmbio a menos que se beneficie. Em 
conseqüência, nenhum intercâmbio terá lugar a menos que as duas partes se 
beneficiem. A cooperação é conseguida sem coerção. (FRIEDMAN, 1984, 
p. 53).  

 

O mercado, então, é um ambiente de cooperação e entendimento que reproduz, gera e 

alimenta uma série de virtudes e vantagens – ao contrário do Estado, que interfere e atrapalha 

o correto funcionamento desse mesmo ambiente (e, portanto, só pode ser maléfico, pois, caso 

contrário, não o faria). Assim, enquanto o mercado, por exemplo, “diminui as tensões sociais 

e políticas porque não exige a conformidade coletiva em relação a decisões ou preferências 

sobre as quais os indivíduos estão em desacordo”, a ação do Estado (no caso, o uso de 

procedimentos políticos) 

 

[...] tende a deteriorar a coesão social e a impor uma opinião não 
necessariamente majoritária sobre as demais. O mercado – âmbito 
extrapolítico por excelência – eximirá a sociedade da conflituosidade 
inerente à adoção de uma decisão em um contexto marcado por uma 
pluralidade de condições e preferências (éticas, religiosas, culturais, 
econômicas, políticas, etc.). Na medida em que aquele se consolida como o 



foro em que os indivíduos decidem sobre seus assuntos, menor será a 
possibilidade de que o governo intervenha impondo opções excludentes e 
parciais. Só o mercado garante unanimidade; em conseqüência, uma 
sociedade onde a maior parte de seus assuntos coletivos e seus public choice 
sejam processados por intermédio das instituições mercantis terá maiores 
probabilidades de construir um sólido consenso e de desfrutar das liberdades 
individuais. Se, ao contrário, os assuntos da comunidade se decidem no 
âmbito intrinsecamente autoritário do Estado, o dissenso e o conflito serão o 
preço inexorável que a sociedade terá de pagar. Em poucas palavras: o 
mercado representa a harmonia social, o consenso e a liberdade; o Estado – a 
política – a esfera da imposição e do conflito. (BORON, 1994, p. 56). 

 

A contrapartida da deificação asséptica do mercado é, portanto, a demonização do 

Estado, ou seja, da política, de quem a economia não pode ser alvo: afinal, esta é libertária e 

cooperativa (logo, “justa”); aquela é restritiva e coercitiva (logo, “injusta”). A conclusão a que 

se chega, então, dessa interpretação, é a de que 

 

O mercado não só é superior em termos da simples lógica da eficiência 
econômica, mas também o é quando se trata de conseguir um 
dimensionamento “correto” do Estado e de apoiar a constituição da 
democracia. É, em suma, o verdadeiro núcleo da liberdade da sociedade 
moderna, contido em sua expansão libertária pela progressiva atuação do 
Estado intervencionista, portador dos valores coercitivos e de práticas 
impositivas. A luta pela liberdade se reduz, então, à guerra sem quartel 
contra o Estado. (BORON, 1994, p. 57). 

 

Milton Friedman consegue, assim, com essa simples formulação, inverter a polaridade 

de sua escolha valorativa: defender a economia (e, por conseqüência, os direitos individuais 

de natureza econômica) passa a ser a defesa da “liberdade”, e apoiar o Estado (seja como for e 

que Estado seja) passa a ser apoiar a “coerção”. Nunca o neoliberalismo tinha chegado tão 

longe na explicitação radical de suas alternativas auto-excludentes (ou economia ou política, 

ou mercado ou Estado), mas, agora que o faz de maneira irreconciliável, chama para si a 

bandeira da defesa da “liberdade” (como, inclusive, diz o título do livro, Capitalismo e 

Liberdade), mesmo que, nessa escolha, para se chegar à liberdade, tenha-se de se sacrificar a 

democracia, a cidadania e o espaço do público – no caso, a esfera da política (porque ela 

representa a “coerção”). 

A política, como dito antes, passa a incomodar o liberalismo devido ao surgimento de 

demandas democráticas que podem interferir nos direitos de propriedade e de lucro a partir do 

momento em que forem atendidas pelo Estado – e daí a recriação idílica do mercado. Como, 

porém, “o liberal consistente não é um anarquista” – até porque na “falta de ordem” de um 



anarquismo implementado, os direitos econômicos individuais estariam em risco permanente 

– o Estado ainda permanece no pensamento friedmaniano, mas apenas no essencial: 

 

Um governo que mantenha a lei e a ordem, defina os direitos de propriedade, 
sirva como um meio para modificar os direitos de propriedade, resolva sobre 
as controvérsias relativas à aplicação das leis, assegure os contratos, 
promova a competição, propicie um marco monetário, se dedique a se 
contrapor aos monopólios técnicos e a superar os efeitos ‘de vizinhança’ 
considerados generalizadamente como suficientemente importantes para 
justificar a intervenção governamental e que complemente a caridade 
privada e a família na proteção dos irresponsáveis, sejam estes loucos ou 
crianças, esse governo claramente teria importantes funções a cumprir. 
(FRIEDMAN, 1984, p. 58).  

 

Ora, como já colocado anteriormente, o esquema filosófico de Friedman só funciona 

se corretas a premissa principal de que parte: a de que o mercado é um local de realização 

pessoal pelo exercício de trocas voluntárias mutuamente vantajosas entre produtores 

independentes que podem escolher vender ou não seus produtos diante de uma multiplicidade 

de eventuais compradores. 

Não precisamos ir muito longe para verificarmos a falsidade desse postulado. Como 

afirma Atílio Boron, não é preciso ser um sábio para perceber que isso 

 

[...] é uma autêntica “robinsonada”, uma fábula que não tem qualquer 
relação com a história real – não a que imaginavam seus apologetas – do 
capitalismo, que desmente rotundamente o pai do monetarismo (Friedman). 
O que Friedman caracteriza como as duas ‘novidades’ do capitalismo 
moderno, a empresa e o dinheiro, são apenas duas expressões fenomênicas 
que remetem a um fato muito mais profundo e que não pode ser 
desconhecido por esse autor: a violenta separação do produtor direto de seus 
meios de produção. Esta massiva expropriação de homens e mulheres – aos 
quais a formação da economia capitalista deixa apenas munidos de sua força 
de trabalho – os obriga a ir ao mercado, independentemente de que o 
desejem, com objetivo de buscar os recursos necessários para a simples 
subsistência. Em nenhum país do mundo esse processo foi levado a cabo 
mediante uma consulta democrática. A ninguém foi perguntado se queria ou 
não ingressar no capitalismo. Foi um fato consumado a sangue e a fogo, 
como o registra abundantemente a monumental bibliografia sobre a matéria. 
(BORON, 1994, p. 61).  

 

Claro que isso não abala Friedman, para quem tudo isso não passa de... 

 

[...] nimiedades. Não importa se alguém vai ao mercado para vender sua 
força de trabalho, enquanto que outro acode para comprá-la: o cego 
anonimato deste ícone compensa tudo. Oculta-se conscientemente que o 
despojo dos produtores impôs cruelmente uma opção e, segundo os cânones 



do liberalismo – tantas vezes invocados em Libertad de elegir – onde há 
imposição ou coerção não há liberdade. Portanto: a decisão de ingressar no 
mercado foi tão ‘livre e voluntária’ como a de quem entrega seus bens aos 
ladrões em troca de sua vida. (BORON, 1994, p. 61). 

 

A análise histórica da formação capitalista desmente, então, a formulação hipotética de 

Milton Friedman sobre a origem do mercado e a natureza das trocas econômicas. A disputa 

entre diversos agentes em condições desiguais de competição, a privatização dos meios de 

produção, a necessidade de se alienar força de trabalho para o sustento próprio, e a 

progressiva diferenciação econômica entre privilegiados (capitalistas) e desprivilegiados 

(trabalhadores) faz com que a economia não tenha nada de “cooperativo” nem de “voluntário” 

– e muito menos de “isonomia” ou de “justiça”. Marx já explicara 

 

[...[ com clareza que a constituição do capitalismo pressupõe previamente 
que se encontrem no mercado dois tipos de proprietários de mercadorias: 
uns, os donos do dinheiro e dos meios de produção; outros, que apenas 
contam com sua força de trabalho, por terem sido despojados de seus meios 
de produção e de subsistência independente. Dessa forma, o dinheiro e os 
meios de produção se transformam em capital, e os produtores diretos em 
trabalhadores assalariados. “A chamada acumulação primitiva não é, em 
conseqüência, senão o processo histórico de cisão entre produtor e meios de 
produção”. O que caracteriza esse divórcio, graças ao qual os produtores 
diretos são maciçamente expropriados, é uma dose inaudita de violência, 
exercida tanto na periferia colonial do sistema capitalista quanto em seu 
próprio coração europeu. A constituição de um mercado, tão idilicamente 
descrita nas páginas de Friedman, foi um processo marcado pela coerção e 
pela imposição sem piedade de novas relações de produção e que, tal como o 
observa Marx, sempre se levou a cabo fazendo uso do “poder do Estado, da 
violência organizada e concentrada da sociedade para fomentar [...] a 
transformação do modo de produção feudal” e facilitar a implantação do 
mercado capitalista. (BORON, 1994, p. 61 - 62). 

 

Assim, ainda segundo Atílio Boron, uma vez realizada 

 

[...] a separação do produtor direto de seus meios de subsistência, a venda de 
sua força de trabalho no mercado não pode ser concebida como uma 
expressão de sua liberdade, mas precisamente de sua submissão. Que sentido 
teria falar de uma ‘liberdade de sobreviver’? Simplesmente nenhum e o 
mesmo acontece quando os Friedman tecem suas loas ao mercado como 
âmbito natural da liberdade. A origem histórica do mercado demonstra 
precisamente o contrário, que a submissão dos produtores independentes foi 
um processo de uma crueldade poucas vezes vista, uma imposição violenta e 
apoiada pela força estatal e não resultado de uma parcimoniosa reflexão de 
uns quantos Robinson Crusoes que, com o propósito de otimizar 
paretianamente seus benefícios, decidiram integrar-se ao mercado capitalista. 
[...] Em conseqüência, a constituição de um mercado capitalista, com seu 



grau relativo de competitividade, não foi um emergente natural e espontâneo 
do “livre jogo das forças do mercado”. (BORON, 1994, p. 62; 67). 

 

Revelam-se, assim, como lembra István Mészáros, dois erros conjugados na análise 

neoliberal: primeiro, uma visão desconectada da realidade que ignora 

 

Totalmente os incontáveis milhões que tiveram (e continuam tendo) de 
sofrer, e até de perecer, sob as condições da “ordem ampliada do capital”, 
além de não dizer absolutamente nada sobre a sua futura sustentabilidade – 
ou insustentabilidade, fosse lá qual fosse o caso. Em vez disso, [...] (fazem) a 
glorificação da tirania e da perversidade estruturalmente reforçadas das 
relações de mercado capitalistas, que, em sua visão, devemos aceitar. 
(MÉSZÁROS, 2002, p. 193). 

 

E, segundo, a prisão dessa mesma visão míope a uma “tautologia perfeitamente 

singela”: a lógica de mercado capitalista é suficientemente boa porque permite aos agentes 

econômicos sobreviver, e, se eles sobrevivem, é porque ela é suficientemente boa 

(MÉSZÁROS, 2002, p. 193). Ora: justamente por não se considerá-la em sua complexidade real 

que se consegue simplificá-la dessa maneira, tornando-a uma “robinsonada” – como se todos 

usufruíssem na mesma intensidade e uniformemente dos mesmos bens e benefícios, sem 

exploração nem injustiça em todas as relações de mercado idilicamente constituídas. 

Os destaques de Ellen Wood sobre o mesmo tópico são semelhantes, já que, na 

sociedade capitalista, o poder 

 

[...] do capitalista de se apropriar da mais-valia dos trabalhadores não 
depende de privilégio jurídico nem de condição cívica, mas do fato de os 
trabalhadores não possuírem propriedade, o que os obriga a trocar sua força 
de trabalho por um salário para ter acesso aos meios de trabalho e de 
subsistência. Os trabalhadores estão sujeitos tanto ao poder do capital quanto 
aos imperativos da competição e da maximização dos lucros. (WOOD, 2003, 
p. 173). 

 

Logo, não é a exploração econômica do capitalismo que leva à emancipação humana e 

mantém as liberdades individuais ética e juridicamente consagradas, e sim a resistência a suas 

tendências acumulativas e predadoras através das lutas de mobilização coletiva (trabalhistas, 

sindicais e políticas), e, subseqüentemente, através da expansão continuada da democracia, 

que representa uma forma legitimada e consistente de implementação prática de políticas 

públicas não necessariamente comprometidas com grandes interesses econômico-corporativos 

– e muitas vezes contrárias a eles. 



Isso porque, como lembra Ellen Wood, é inegável a diferença de objetivos e 

prioridades entre capitalismo (um modo de produção econômica) e democracia (forma 

política de participação popular na gestão pública). O primeiro, obviamente, desemboca em 

um formato político que “representa o governo de classe pelo capital”, e, além disso, 

 

[...] limita o poder do ‘povo’ entendido no estrito significado político. Não 
existe um capitalismo governado pelo poder popular, não há capitalismo em 
que a vontade do povo tenha precedência sobre os imperativos do lucro e da 
acumulação, não há capitalismo em que as exigências de maximização dos 
lucros não definam as condições mais básicas da vida. (WOOD, 2003, p. 8). 

 

Como bem destaca Boron, a progressiva democratização do Estado capitalista burguês 

foi resultado, ao contrário, 

 

[...] de um longo e violento processo de extensão dos direitos civis, políticos 
e sociais, que assegurou as liberdades requeridas para o exercício pacífico da 
competição política. É preciso sublinhar, no entanto, que essa abertura não 
foi uma benévola concessão “de cima”, mas o resultado da mobilização 
política das classes subalternas que, com seu protesto e suas reivindicações, 
seus partidos e sindicatos, forçaram a democratização do Estado liberal. São 
elas, portanto, a quem cabe reclamar para si o crédito pela democratização, 
dado que, se a burguesia e suas classes e frações aliadas decidiram introduzir 
algumas reformas progressistas, foi só depois que a mobilização da classe 
operária – acompanhada às vezes do campesinato e da pequena burguesia – 
colocou a dominação burguesa à beira do colapso. Em poucas palavras: a 
crônica da democracia burguesa é muito mais breve do que a história da 
burguesia, e não encontraremos as forças motrizes que levaram adiante seu 
avanço no campo burguês senão na expressão tumultuada – muitas vezes 
inorgânica e caótica, mas sempre profundamente democrática – das classes 
populares. [...] Quer dizer que as revoluções burguesas não produziram por 
si mesmas a democracia burguesa; o que elas criaram foi o Estado liberal, 
sempre fundado em uma base eleitoral sumamente estreita que as lutas 
populares obrigaram a ampliar. (BORON, 1994, p. 96 – 97). 

 

Apesar de “demonizado”, então, pelo neoliberalismo como instância coercitiva, o 

Estado, curiosamente, torna-se, através da História, democrático não “porque” é capitalista, 

mas “apesar” de ser capitalista! Ou, em resumo: o capitalismo bloqueou a liberdade cívica dos 

integrantes de várias nações até não mais poder, enquanto que o Estado (estrutura burocrática 

e legal) apenas refletiu, em grande parte, essa maneira de pensar, na medida em que era 

capitaneado principalmente por indivíduos adeptos justamente da forma liberal de pensar. A 

coerção, logo, não se mostrou “típica” ou “inerente” ao Estado, mas contingencial a ele; e 

interessantemente, muito mais conveniente – isso sim – ao capitalismo (ou seja, ao 

“mercado”, a suposta instância da liberdade para os neoliberais)! 



A ampliação, portanto, de direitos políticos e civis, para pessoas não proprietárias, 

mulheres e minorias raciais, se constituiu em uma exigência popular que “teve” de ser 

atendida no âmbito da política pela pressão que exerceu, ou seja, que foi implementada pela 

luta política (luta de liberdade, no caso), e que não adveio “naturalmente” da implementação 

burguesa de um modo de produção capitalista – ou seja, a economia, por si só, mesmo sob o 

signo do “mercado”, não trouxe a tão esperada esfera emancipatória idealizada pelos 

neoliberais (até porque o reconhecimento de direitos é um reconhecimento de limites, e, claro, 

por extensão, de limites à expansão econômica dos capitalistas envolvidos na desenfreada 

reprodução de seus capitais). 

A expansão democrática se torna um problema, então, também para Friedman, assim 

como o fora para Hayek, porque ambos sabem que ela entrará em conflito com as 

prerrogativas básicas (liberdades econômicas clássicas) de um modo de produção capitalista 

que é defendido intransigentemente pelo neoliberalismo. Diante do confronto entre, de um 

lado, as políticas públicas a serem adotadas por Estado democrático promotor da igualdade 

material, e, do outro, a manutenção de direitos de propriedade e lucro, a decisão de Hayek e 

Friedman é clara: o que escolher entre democracia e liberalismo? Não é de surpreender, 

portanto, que o neoliberalismo tenha defendido a todo custo o capitalismo de certos países 

sul-americanos mesmo que, para isso, tivesse de apoiar períodos de “exceção” (ou seja, de 

regime ditatorial). 

Capitalismo e democracia, então, como bem afirma Wood (2003, p. 8), são 

antagônicos, ou, melhor falando, o capitalismo é 

 

[...] estruturalmente antitético à democracia não somente pela razão óbvia de 
que nunca houve uma sociedade capitalista em que a riqueza não tivesse 
acesso privilegiado ao poder, mas também, e principalmente, porque a 
condição insuperável de existência do capitalismo é o fato de a mais básica 
das condições de vida, as exigências mais básicas de reprodução social, ter 
de se submeter aos ditames da acumulação de capital e às leis do mercado. 
Isso quer dizer que o capitalismo coloca necessariamente mais e mais esferas 
da vida fora do alcance da responsabilidade democrática. Toda prática 
humana que é transformada em mercadoria deixa de ser acessível ao poder 
democrático. Isso significa que a democratização deve seguir pari passu com 
a “destransformação em mercadoria”. Mas tal destransformação significa o 
fim do capitalismo. 

 

Além disso, se o capitalismo proporciona uma “democracia” historicamente concreta, 

ela é, necessariamente, meramente “formal”, o que, curiosamente, chama a atenção por ser 

paradoxal. E por quê? Porque esse tipo de democracia permite “uma forma de igualdade civil 



coexistente com a desigualdade social e capaz de deixar intocadas as relações econômicas 

entre a ‘elite’ e a ‘multidão trabalhadora’.” Sem falar que, mesmo para se chegar a tal ponto, 

foram necessárias “lutas árduas antes que o ‘povo’ passasse a incluir a multidão trabalhadora, 

isso sem mencionar as mulheres. É um fato curioso que nas ideologias dominantes da cultura 

política anglo-americana essas lutas não tenham atingido a condição de marcos da história da 

democracia.” (WOOD, 2003, p. 184). 

A co-existência capitalismo e democracia, assim, contrariamente ao que querem os 

neoliberais, não implicou na implementação democrática pela lógica do mercado, mas definiu 

que essa mesma lógica esvaziaria o conteúdo democrático. Em outras palavras, a 

 

[...] conquista da democracia formal e do sufrágio universal certamente 
representou um enorme avanço histórico, mas, no final, o capitalismo 
ofereceu uma nova solução para o velho problema de governantes e 
produtores. Já não era mais necessário corporificar a divisão entre privilégio 
e trabalho numa divisão política entre os governantes apropriadores e os 
súditos trabalhadores, uma vez que a democracia poderia ser confinada a 
uma esfera “política” formalmente separada, enquanto a “economia” seguia 
regras próprias. [...] Num mundo em que a condição política ou jurídica não 
é o determinante principal das nossas oportunidades de vida e em que nossas 
atividades e experiências estão em grande parte fora do alcance de nossas 
identidades políticas e legais, liberdade definida nesses termos deixa muita 
coisa sem explicação. (WOOD, 2003, p. 174; 200). 

 

Desconstruídas, assim, a visão idílica de mercado e a visão “demonizada” de Estado e 

de esfera política/pública, e colocada a questão democrática neoliberal em seus devidos 

termos, resta pouco a considerar do pensamento de Milton Friedman, que se mostra como o 

que é a partir dessa desconstrução: uma inversão originária de perspectivas no plano 

conceitual que permite o desenrolar de conseqüências teóricas congruentes – mas unicamente 

sustentáveis se mantida a premissa inicial de mercado cooperativo, justo e voluntário14. 

 

 

 

 

                                                 
14 Para o aprofundamento sobre a desconstrução de outros postulados teóricos liberais, como, por exemplo, o do 
preço como resultante imprevisível de forças desconhecidas e incontroláveis do mercado, e o da competição 
igualitária dos agentes econômicos envolvidos no mercado, consulte-se o original de Atílio Boron, 
principalmente os capítulos 2 (49-86) e 3 (87-121). (BORON, 1994). 



3.6 UMA BREVE ANÁLISE COMPARATIVA DA VISÃO DE ESTADO E MERCADO 

ENTRE FRIEDRICH HAYEK E MILTON FRIEDMAN A PARTIR DAS 

CONSIDERAÇÕES ANTERIORES 

 

 

 Apesar de os dois pensadores citados defenderem, em suas obras, uma diminuição do 

Estado, justificando essa escolha prático-institucional pelo argumento de que é necessário 

manter a liberdade individual do cidadão perante a esfera estatal, eles divergem até onde pode 

ir esse mesmo Estado na execução e escolha de suas funções – o que é significativo por serem 

dois expoentes de uma mesma escola relativamente “unânime” de pensamento. Mas, mesmo 

que concordassem em tudo, se, para eles, quanto mais participação do Estado, menos 

liberdade, e quanto mais participação do mercado, mais liberdade, esquecem-se ambos de 

considerar que essa equação não é tão simples assim – nem tão ingênua quanto querem fazer 

crer. 

 Como visto acima, a apologia do mercado e o ataque ao âmbito estatal residem em 

uma escolha valorativa fundamental (uma escolha pró-liberdade econômica e pró-propriedade 

privada frente a qualquer outro valor social) e, ao contrário do que propõem os neoliberais, 

deságuam não em mais liberdade, mas na sua diminuição pela hegemonia da lógica do 

mercado e pela eliminação de um âmbito de resistência, contestação e resposta por excelência 

– o âmbito político. A capacidade de contestar passa pela via democrática e pela participação 

na política, e a negação do Estado no neoliberalismo não é o ataque gratuito a essa forma de 

organização, mas às possibilidades contestatórias surgidas contra o capitalismo – e as quais o 

neoliberalismo prima por eliminar. 

 A deificação da lógica econômica da livre competição é, então, uma tentativa de 

construir um consenso de não resistência ao capitalismo, nem que seja pela desautorização e 

ataque frontal à figura do Estado (e, por extensão, da via democrática por ele viabilizada para 

dar vazão às demandas populares). A eliminação do espaço público e da cidadania é mais um 

passo para transformar indivíduos em produtores assalariados, e cidadãos em consumidores – 

uma redução unidimensional da pessoa humana bastante conveniente para quem “totemizou” 

a liberdade econômica e a propriedade privada. 

 A liberdade econômica e a propriedade privada “totemizadas” são, então, um grande 

problema nas sociedades democráticas de hoje que atendem aos conselhos neoliberais porque, 

como bem recupera Wood (2003, p. 202), a própria condição 

 



[...] que torna possível definir democracia como se faz nas sociedades 
liberais capitalistas modernas é a separação e o isolamento da esfera 
econômica e sua invulnerabilidade ao poder democrático. Proteger essa 
invulnerabilidade passou a ser um critério essencial de democracia. [...] 
(Logo, essa) definição (neoliberal de democracia) nos permite invocar a 
democracia contra a oferta de poder ao povo na esfera econômica. Torna 
mesmo possível invocar a democracia em defesa da redução dos direitos 
democráticos em outras partes da “sociedade civil” ou no domínio político, 
se isso for necessário para proteger a propriedade e o mercado contra o poder 
democrático. (grifo do autor) 

 

A questão originalmente posta de “mercado versus Estado”, então, apesar de feita 

inicialmente, segundo os neoliberais, a propósito da “globalização”, deve ser colocada 

devidamente como o que é – uma mera reiteração da secular preferência liberal pelo mercado 

– e não como uma “novidade”. Só que essa reiteração, ao ser devidamente “desnudada”, 

engendra uma outra questão subseqüente, de igual ou maior gravidade para o tempo atual: o 

embate necessário que se dá na dualidade “capitalismo versus democracia”. 

Esse “momento histórico” denominado globalização é sim um momento de 

características singulares na expansão mundial das forças produtivas, mas o pretenso conflito 

desvelado entre ele e o Estado deve ser, na verdade, analisado como um embate secular entre 

“mercado versus Estado” que se desenrola de maneira semelhante a outros momentos 

pretéritos, só que com um agravante especial: além da facilidade expansiva do capitalismo 

imperialista, há uma ofensividade presente e persistente contra a lógica do público 

(predominante na figura “Estado”), que não deriva da manifestação globalizatória por “si só”, 

mas da lógica do mercado (inegavelmente presente no modelo globalizatório em curso) que 

contraria a tendência emancipatória da política democrática – cujo âmbito de manifestação 

por excelência na História contemporânea tem sido precisamente o Estado. 

Daí os dois conflitos verificados na realidade atual – mercado versus Estado et 

capitalismo versus democracia – e daí a “maquiagem” da filosofia neoliberal, que tende a 

expressar sua escolha pelos pólos que estima de maneira edulcorada e não-comprometedora. 

E como o Estado, então, representa um antípoda do “mercado”, e, além disso, apresenta um 

excelente potencial canalizador das demandas democráticas (mesmo que, via de regra, não o 

concretize), se torna alvo preferencial e recorrente dos escritos neoliberais, que, por meio 

desse ataque continuado, expressam de uma só vez sua posição sobre os dois conflitos 

referidos. 



O Estado, então, não é e nem precisa ser, como querem os dois pensadores neoliberais 

consultados, um espaço de “opressão” e “injustiça”15, assim como o mercado não é, nem 

precisa ser, uma instância de “liberdade” e “realização” – como já mencionado, a 

correspondência dessas associações teóricas com as práticas da realidade está longe de ser 

verdadeira. Da mesma maneira, aquele (o Estado) não está “necessariamente” démodé ou 

“ultrapassado” no atual período globalizatório, mesmo tendo de se re-organizar para atender 

novas carências, e nem este (o mercado) se presta a tarefas de controle social nesse mesmo 

contexto (até porque representa um mero espaço de circulação de valores, sem capacidade 

regulatória) (BRUNHOFF, 1991, p. 169). Além disso, a potencialidade democrática de 

demanda igualitária que possui o Estado o torna um canal viabilizador porque assim se espera 

que ele seja – e não porque se pretende com isso “sabotar” a liberdade econômica, específica 

e diretamente, de alguém.  

A construção ideológica de um consenso intelectual capitaneada pelos filósofos 

neoliberais acerca de um Estado “demonizado” e de um mercado “idílico” é, então, uma 

“inversão de perspectivas” perigosa. “Inversão de perspectivas” porque coloca como espaço 

de realização pessoal um cenário de dinâmica exatamente oposta – o mercado –, por natureza 

excludente e discriminatório e campo-mor da exploração capitalista, privilegiando-o a priori e 

irrefutavelmente diante do Estado, e complicando com isso o exercício – e a viabilidade – do 

potencial democrático inerente à própria estruturação estatal. 

E “perigosa” porque, ao mesmo tempo em que encobre a origem de suas formulações 

(uma defesa a todo custo da liberdade econômica e da propriedade privada) através de uma 

elaboração conceitual hipotética (a “robisonada” econômica da participação voluntária, 

igualitária e livre), implica uma grave desautorização da esfera política – ou seja, das 

manifestações democráticas e das autoridades nacionais, que, assim, “perdem” a legitimidade 

“teórica” de resistir ao movimento “globalizado” de interesses econômico-corporativos em 

geral diante do “consenso” neoliberal (mesmo que em prejuízo de um legítimo interesse 

público e democrático de maioria). 

 

 

                                                 
15 Apesar de deter o monopólio do uso legal (ou juridicamente legítimo) da força, e ser, portanto, uma instância 
coercitiva por definição, não necessariamente o Estado a utiliza para opressão e injustiça, razão pela qual, 
mesmo em uma definição próxima ou similar à weberiana, ainda assim a colocação neoliberal estaria incorreta 
(ou não seria necessariamente verdadeira). 



4 REENQUADRANDO A QUESTÃO NEOLIBERAL: NÃO “GLOBALIZAÇÃO 
VERSUS ESTADO”, MAS MERCADO VERSUS ESTADO ET CAPITALISMO 
VERSUS DEMOCRACIA 
 

 

4.1 UMA QUESTÃO ILUSÓRIA, DUAS REAIS – E AS TRÊS CORRELATAS 

 

 

O capítulo anterior traz uma leitura crítica que recoloca a “crise” exposta no primeiro 

capítulo nos devidos termos em que ela deve ser formulada: não é o Estado que está obsoleto 

perante a globalização, nem a sociedade que se encontra municiada de outras formas 

reguladoras mais eficientes que não o Estado – e sim o modo de produção capitalista que se 

embate necessariamente com limites institucionais a sua expansão (mercado versus Estado) e 

a reprodução incessante de uma dinâmica injusta que vai de encontro à liberdade soberana da 

esfera pública democrática (capitalismo versus democracia). 

 Em outras palavras: o desenvolvimento das relações de produção e dos fatores sócio-

históricos de progresso material permitiu ao capitalismo alcançar um tal nível mundial de 

expansão e predatismo que ele agora se depara com um costumeiro aliado secular, o Estado 

nacional, na qualidade de adversário – embora não pelo que ele seja em si mesmo, mas (1º) 

pelos veios sociais que ocupa ou impede e que são de alto interesse para expansão do 

mercado, e (2º) pela possibilidade que lhe é intrínseca de canalizar demandas sociais contra-

hegemônicas através do exercício democrático popular. 

 O neoliberalismo, então, em sendo um movimento ideologicamente comprometido 

justamente com a expansão de certos interesses econômicos e sociais especiais, se mostra 

afinado com as condições favoráveis à contínua reprodução do capital pelo mundo afora, 

valendo-se da “globalização” e de outros supostos “meios regulatórios da sociedade” – como 

os consumidores, por exemplo – para apenas reforçar um ataque que já promovia desde a 

metade do século XX: uma deslegitimação da esfera pública (do Estado, da política, do 

debate, da cidadania, da democracia), a qual permite ainda opor barreiras anti-capitalistas à 

expansão desenfreada e ilimitada desse modo de produção. 

A força midiática e o destaque intelectual que o neoliberalismo vem conseguindo com 

sua argumentação de que o Estado nacional como o conhecemos hoje deve ser “reduzido” 

diante da lógica dos mercados no mundo globalizado, ou seja, de que o alcance de suas 

funções deve ser cada vez mais restrito diante de uma globalização “auto-suficiente” pela 



lógica do mercado, vem da elisão de como essa questão deve ser realmente posta: até que 

ponto a expressão do modo de produção capitalista (mercado) e uma esfera institucional 

organizada de compensação social potencialmente emancipatória (Estado) são compatíveis 

sem que esta (Estado) se apresente problemática para aquela (mercado)? Ou, em outras 

palavras: até que ponto essa esfera institucional, sendo influenciada pela base material e 

econômica da sociedade, pode realmente manter-se emancipatória – ou seja, sensível, 

responsiva e democrática – se imersa em um modo de produção explorador, desigual e 

concentrador – ou seja, anti-democrático e discriminatório? 

Ora, em um mundo sem regras que não as do capital e de sua contínua reprodução, 

como afirmar que a esfera pública da cidadania e da política se realiza plenamente atendendo 

interesses sociais quando via de regra todos precisam se submeter a verdadeiros abusos 

econômicos em nome de uma “globalização” questionável sem, em contrapartida, efetivar as 

demandas reais assumidas pela democracia? A dualidade mercado versus Estado, então, tende 

inevitavelmente a uma segunda incompatibilidade: capitalismo versus democracia – e tende, 

também a nela se resumir ou se inserir. Afinal, “não secundarizar” o Estado requer o 

necessário esforço de conviver com demandas democráticas que se expressam de maneira 

inegável, e que muitas vezes não podem ser iludidas nem ignoradas por mais que se deseje. 

 Essas contradições, como se pode perceber, são notadas e expressadas de maneira 

recorrente seja no mundo acadêmico ou fora dele, e desde o século retrasado, promover 

politicamente a dignidade humana contra a exploração econômica é uma questão central do 

pensamento político, eminentemente dos marxistas. A incompatibilidade “capitalismo versus 

democracia” é uma das muitas formas atuais da tradição conflituosa “exploração econômica 

versus dignidade humana”, e a tentativa de minimizar os Estados nacionais é a tentativa de 

minimizar o espaço do público e do método democrático de interferir na realidade a partir de 

demandas populares organizadas. 

Além disso, reduzir a esfera do público é desconsiderar o conceito de “cidadão” para 

assumir o de “consumidor” como sujeito de direitos na realidade presente: o participante da 

comunidade se torna não mais aquele que nela nasceu, que dela participa ou que por ela se 

propõe a trabalhar, mas daquele que pode pagar pelas prestações e produtos comercialmente 

colocados – na medida em que possam, quando podem, e enquanto puderem16. A 

                                                 
16 A liberdade encenada pelo mercado é uma liberdade formalmente posta para todos, mas realizada apenas para 
aqueles que podem pagar por ela – lazer, moradia, segurança, saúde, educação, aposentadoria passam a ter um 
preço, e quem não estiver em condições de arcar com ele é automaticamente excluído. Essa lógica de liberdade, 
como comentado acima, se supõe “justa” e “democrática”, mas é, na verdade, “injusta” e “excludente” (como, 
aliás, reconhece o próprio Hayek abertamente em seus escritos). (HAYEK,  1985, p. 115; 141). 



desautorização do espaço público-democrático (de conflito, debate e decisão) sintetizado pelo 

Estado e suas possibilidades interventivas não é apenas a abertura de novos espaços sociais 

para a expansão dos mercados, mas também representa, em termos reflexos, o esvaziamento 

da prática democrática, a deslegitimação da autoridade popular, e o subseqüente desprezo por 

qualquer respeito à dignidade humana. 

 

 

4.2 PARA SE IR DIRETO AO PONTO: A INCOMPATIBILIDADE ESTRUTURAL 

ENTRE CAPITALISMO E DEMOCRACIA 

 

 

 Para se compreender, então, como o desenvolvimento das relações capitalistas de 

produção não apenas antagonizaram mercado e Estado, mas também passaram a comprometer 

a convivência em bons termos desse específico modo de produção com a vivência e o 

exercício democráticos, é conveniente se retornar à sintomática afirmação de Ellen Wood 

transcrita por último, algumas páginas atrás. 

Para ela, como dito acima, nas democracias ocidentais de hoje, o 

  

[...] que torna possível definir democracia como se faz nas sociedades 
liberais capitalistas modernas é a separação e o isolamento da esfera 
econômica e sua invulnerabilidade ao poder democrático. Proteger essa 
invulnerabilidade passou a ser um critério essencial de democracia. [...] 
(Logo, essa) definição (neoliberal de democracia) nos permite invocar a 
democracia contra a oferta de poder ao povo na esfera econômica. Torna 
mesmo possível invocar a democracia em defesa da redução dos direitos 
democráticos em outras partes da ‘sociedade civil’ ou no domínio político, 
se isso for necessário para proteger a propriedade e o mercado contra o poder 
democrático. (WOOD, 2003, p. 202). 

 

 Tem-se, então, uma incompatibilidade estrutural entre capitalismo e democracia na 

medida em que a proteção a todo custo (ou em última instância) dos valores daquele 

(capitalismo) impede a plena realização das metas desta (democracia) – a compatibilidade 

possível entre as duas categorias teóricas seria, assim, transitória e superficial17, porque, em 

análise mais profunda, apenas uma há de ser escolhida em caráter final para ser mantida 

dentro do espectro decisório. A escolha valorativa de ambas sinaliza, ou pode sinalizar, em 
                                                 
17 Essa afirmação ressoa bem mais nitidamente nos ouvidos latino-americanos, que passaram por ditaduras 
“emergenciais” de décadas alguns anos atrás, quando tiveram suas experiências capitalistas iniciais e periféricas 
ameaçadas por correntes políticas “subversivas” comunistas – tudo em nome da “liberdade” (embora de quem, 
não se saiba – ou não se diga). 



direções contrárias porque o capitalismo preza pela defesa da propriedade privada e da 

intangibilidade econômica, sempre e em todo lugar; e a democracia pressupõe (mesmo que 

ela não se realize) a viabilidade política de colocar real e continuamente esses valores em 

xeque. 

E, para irmos, então, ao âmago da questão, qual é a origem dessa direção oposta no 

campo valorativo quando comparamos capitalismo e democracia? 

 

 

4.2.1 Capitalismo e desigualdade 

 

 

A origem dessa contradição valorativa insolúvel em última instância está nas próprias 

condições materiais do modo de produção capitalista, contrária ao espírito democrático 

grego/ateniense originário18. O capitalismo como modo de produção econômica pressupõe 

uma condição de desigualdade material entre seus membros para manter sua lógica da 

acumulação continuada. Ele só se constitui através da História pela expropriação de 

desafortunados, pela formação de classes diferenciadas e pela exploração de mão de obra 

assalariada através do trabalho livre – e todo esse trajeto está permeado de desigualdade. No 

início, desigualdade entre os que possuem e os que não possuem; depois, entre os que 

compram força de trabalho, e os que alienam força de trabalho – uma conseqüência e um 

aprofundamento da desigualdade anterior. Esse é um movimento típico do desenvolvimento 

do modo de produção capitalista, conforme, inclusive, avaliado profunda e seguidamente por 

vários teóricos dos séculos XIX e XX. 

Já a democracia, em seu sentido original recuperado dos gregos, vai em sentido 

contrário: ela permite a todos os cidadãos uma estatura política igual à de seus demais – e 

isso, historicamente, se tornou uma arma para a promoção de uma igualdade para além da 

política, para uma igualdade material de condições de vida em geral. Foi o que Atenas, para 

citarmos apenas um caso, praticou com certo êxito, embora o tenha feito sob determinadas 

condições específicas e/ou recrimináveis (como circunscrições territoriais mínimas e regime 

escravocrata, por exemplo). Esse tipo de igualdade é contraproducente e mesmo proibitiva 

dentro uma dinâmica capitalista: arrisca-se, adotando-a ou permitindo-a, um dos fatores 

primordiais da sistemática de acumulação econômica desse referido modo de produção. 

                                                 
18 Toma-se como referência a partir daqui a cidade-estado de Atenas na Grécia Antiga, de acordo com as 
considerações feitas por Wood  (2003, p.177-204). 



Obviamente, se a igualdade política é de fato implementada, e a cidadania, exercida 

nos regimes capitalistas concretamente existentes, a esfera política se dá por legitimada a 

interferir na econômica, e a promover, inclusive, pelo menos uma maior (ou melhor) 

igualdade material entre seus membros participantes. Isso vai, é claro, na contramão da 

proteção da propriedade privada e da lógica do mercado – que pressupõem progressiva 

concentração em vez de distribuição econômica. 

Em outras palavras, se na democracia tenta-se formar uma igualdade cívica e material 

entre as pessoas participantes da comunidade, e nisso reside justamente a maior finalidade 

desse regime político, no capitalismo é “natural” que “uns” tenham e “outros” não – porque é 

justamente o contrário do postulado democrático que se busca através da “liberdade 

econômica” capitalista: uma diferenciação econômica através da acumulação de valores. E já 

que apenas alguns contam previamente com meios de produção, propriedade privada e outros 

recursos econômicos e financeiros para estabelecer seu próprio status econômico, os que não 

possuem devem ficar para trás, contentando-se em poder vender “livremente” sua força de 

trabalho, e, desassistidos, resignar-se com sua exclusão estrutural e sistêmica. 

Explicitando justamente a perversidade desse confronto propriedade versus trabalho, 

Marx e Engels escreveram que na 

 

[...] grande indústria e na concorrência, todas as condições de existência, as 
determinações e as limitações dos indivíduos se fundem nas duas formas 
mais simples: propriedade privada e trabalho. [...] Na medida em que, dentro 
do trabalho, ela se opõe ao trabalho, a propriedade privada nasce e se 
desenvolve por força da necessidade da acumulação e continua, no início, a 
conservar a forma da comunidade, para se aproximar, no entanto, cada vez 
mais, da forma moderna de propriedade privada em seu desenvolvimento 
posterior. (MARX; ENGELS, 1998, p. 80- 81). 

 

Ainda em outro momento, voltaram ao ponto para reforçar a submissão gerada por 

essa divisão estrutural de natureza econômica, dado que os proletários 

 

[...] vivem apenas na medida em que encontram trabalho, e [...] só encontram 
trabalho na medida em que o seu trabalho aumente o capital. Tais operários, 
obrigados a se vender peça por peça, são uma mercadoria como qualquer 
outro artigo de comércio e estão, portanto, expostos a todas as vicissitudes 
da concorrência, a todas as flutuações do mercado. (MARX; ENGELS, 
2001, p. 51- 52). 

 
 



José Arthur Giannotti esclarece que essa exclusão começa com a separação do homem 

de seus instrumentos de trabalho e/ou de seus meios de produção, e sua passagem de trabalho 

emancipado, independente, a “trabalho livre oferecido no mercado”, ou seja, a “trabalho 

assalariado” (GIANNOTTI, 2000, p. 100). Essa necessidade de alienar a força de trabalho 

para sobreviver se torna a “marca” econômica e conceitual distintiva da classe social 

historicamente denominada de proletariado. Recuperando a descrição do próprio Marx sobre 

esse mesmo fenômeno, vemos que se 

  

O trabalho livre e a troca desse trabalho livre por dinheiro, para reproduzir e 
valorizar o dinheiro [...] é pressuposição do trabalho assalariado e uma das 
condições históricas do capital, então uma outra pressuposição é a separação 
do trabalho livre em relação às condições objetivas de sua efetivação. [...] A 
disponibilidade das condições objetivas do trabalho como (condições) 
separadas do indivíduo, como capital, do lado do trabalhador, e da 
disponibilidade do trabalhador como sem-propriedade, como trabalhador 
abstrato, do lado do capitalista [...] supõe um processo histórico, como 
vimos, que configura a história do surgimento do capital e do trabalho 
assalariado. (MARX apud GIANNOTTI, 2000, p. 112; 137). 

 

Então, nas palavras do pensador alemão, o modo de produção capitalista é 

 

[...] um processo histórico que separou as condições objetivas do trabalho (e) 
as tornou autônomas perante o trabalhador – [...] (é um) processo de 
submeter a si toda a produção e de desenvolver e implementar por toda parte 
o divórcio entre trabalho e propriedade, entre o trabalho e as condições 
objetivas do trabalho. (MARX apud GIANNOTTI, 2000, p. 177; 178). 

  

Como afirmou também em parceria com Engels, para Marx, o desenvolvimento 

histórico preparatório das relações produtivas do modo capitalista de produção engendrou a 

“propriedade privada”, e, entre os povos modernos, 

 

Tendo a indústria e o comércio provocado a dissolução da comunidade 
feudal, o nascimento da propriedade privada e do direito privado marcou o 
início de uma nova fase, suscetível de um desenvolvimento ulterior. [...] O 
próprio jus utendi et abutendi exprime, por um lado, o fato de que a 
propriedade privada se tornou completamente independente da comunidade 
e, por outro lado, a ilusão de que essa propriedade privada repousa sobre a 
simples vontade privada, sobre a livre disposição das coisas. (MARX; 
ENGELS, 1998, p. 57- 56). 

 
 

Assim, em resumo, todo “o sistema de produção capitalista baseia-se na venda da 

força de trabalho como mercadoria pelo trabalhador” (MARX, 2006, p. 491) e na sua 



expropriação continuada da mais valia pelo burguês, que converte, por sua vez, seu lucro em 

mais capital (uma forma de propriedade privada), para depois reinvesti-lo em novas 

oportunidades de produção – que lhe trarão mais lucros por intermédio direto ou indireto de 

nova exploração – e assim por diante, sucessivamente, em uma espiral descendente ad 

nauseam. E quando me refiro a uma “espiral descendente” quero dizer que, além da 

pressuposição da repetição de seu ciclo de exploração, existe o aprofundamento da 

dependência das relações produtivas instauradas – porque se, originariamente,  

 

[...] o trabalhador vendia sua força de trabalho ao capital por lhe faltarem os 
meios materiais para produzir uma mercadoria [...], (depois) sua força 
individual de trabalho não funciona se não estiver vendida ao capital. Ela só 
opera dentro de uma conexão que só existe depois da venda, no interior da 
oficina do capitalista. O trabalhador da manufatura, incapacitado, 
naturalmente, por sua condição, de fazer algo independente, só consegue 
desenvolver sua atividade produtiva como acessório da oficina do capitalista. 
O povo eleito trazia escrito na fronte que era propriedade de Jeová; do 
mesmo modo, a divisão do trabalho ferreteia o trabalhador com a marca de 
seu proprietário: o capital. (MARX, 2006, p. 415 - 416). 

 

O que pode se modificar concretamente para os trabalhadores dentro desse modo de 

produção é, no máximo, que sua “relação de dependência para com o capital” pode vir a se 

revestir “de formas mais suportáveis, ou, conforme diz Éden, ‘cômodas e liberais’” dentro da 

mesma expressão fundamental de exploração – mas que isso significa unicamente que “a 

extensão e o peso dos grilhões de ouro que o assalariado forjou para si mesmo apenas 

permitem que fique menos rigidamente acorrentado” (MARX, 2006, p. 721). 

Em resumo, “o principal, o caráter específico da relação capitalista”, que é, da parte do 

comprador de força de trabalho, “aumentar seu capital” pela produção de “mercadorias que 

contêm mais trabalho do que ele paga, e cuja venda realiza também a parte do valor obtida 

gratuitamente”, nunca muda nem é alterado. Afinal, produzir “mais valia é a lei absoluta desse 

modo de produção” (MARX, 2006, p. 491), e, ao mesmo tempo, uma condição e uma 

decorrência de seu desenvolvimento histórico. 

Rememorando, então, de onde iniciamos para demarcarmos onde chegamos, agora 

sabemos que, se a expropriação do proletário pelo burguês começa pela implementação 

factual de uma desigualdade econômica (a dependência da alienação da força de trabalho para 

sobreviver), ela termina pelo aprofundamento dessa desigualdade inicialmente posta 

(exploração da mais valia e acúmulo privado), e não pela sua reversão ou equalização – como 

querem os liberais, por exemplo! 



E essa desigualdade, como se não fosse suficiente, não só é aprofundada como se 

tornará tendencialmente progressiva, visto que os ciclos produtivos continuarão por se repetir 

indefinidamente, aprofundando-se simultaneamente. Isso explicita, de maneira definitiva, a 

incompatibilidade entre democracia e capitalismo – ela tanto é “congênita” (oriunda do 

surgimento do modo de produção capitalista) quanto “derivada” (de seu desenvolvimento 

subseqüente)19. 

Dessa maneira, a lei da acumulação capitalista, “mistificada em lei natural”, 

 

[...] na realidade só significa que sua natureza exclui todo decréscimo do 
grau de exploração do trabalho ou toda elevação do preço do trabalho que 
possam comprometer seriamente a reprodução contínua da relação 
capitalista e sua reprodução em escala sempre ampliada. E tem de ser assim, 
num modo de produção em que o trabalhador existe para as necessidades de 
expansão dos valores existentes, em vez de a riqueza material existir para as 
necessidades de desenvolvimento do trabalhador. Na religião, o ser humano 
é dominado por criações de seu próprio cérebro; analogamente, na produção 
capitalista, ele é subjugado pelos produtos de suas próprias mãos. (MARX, 
2006, p. 724). 

 

A dicotomia entre capital e trabalho assalariado é tão fundamental para a formação do 

modo de produção capitalista que termina por se refletir no corpo social com o surgimento de 

pelo menos duas classes principais para a sua perpetuação – a classe dos que possuem a 

propriedade dos meios de produção e podem, assim, explorar força de trabalho expropriando 

mais valia (a burguesia), e a classe cujos indivíduos, por não deterem mais as mesmas 

possibilidades produtivas de antes, se vêem obrigados a alienar sua força de trabalho para 

sobreviver (o proletariado). 

 Tão logo, então, estejam postos “o capital e o trabalho assalariado como pressuposição 

própria de ambos, como base pressuposta da produção ela mesma”, a reprodução e o 

aprofundamento dessa realidade produtiva é tal que “cria [...] os meios de subsistência de que 

este (trabalhador) necessita”, e, claro, o excedente da mais valia, a ser convertido em lucro em 

prol do capitalista. (MARX apud GIANNOTTI, 2000, p. 164). E como a acumulação 

capitalista só se dá para a burguesia, é de se esperar que ela cada vez mais não somente 

amplie seu potencial de lucro, mas também converta a mais valia que apropria no benefício 

que a distingue, a propriedade privada, ampliando as diferenças econômicas entre si e todas as 

outras classes sociais. 
                                                 
19 O que desmente, por exemplo, a tese dos liberais de que, ou o capitalismo surgiu em condições de relativa 
igualdade (justificando-se assim a livre concorrência), ou para lá se direciona com sua distribuição de riqueza 
(justificando assim sua produção desenfreada). Tanto uma quanto outra afirmação não tem base histórica e só se 
sustenta se é aceito o universo hipotético da cosmogonia liberal (a “robisonada” de que falava Marx). 



 É o que resume Friedrich Engels, para quem, com a 

 

[...] expansão do comércio, o dinheiro, a usura, a propriedade territorial e a 
hipoteca, progrediram rapidamente a centralização e a concentração das 
riquezas nas mãos de uma classe pouco numerosa, o que se fez acompanhar 
do empobrecimento das massas e do aumento numérico dos pobres [...]. 
(ENGELS, 2002, p. 174). 

 

O modo de produção capitalista, além disso, não somente promove a “divisão de 

homens livres em classes, de acordo com seus bens” (ENGELS, 2002, p. 174), como, da mesma 

maneira, aliena, reifica e diminui o trabalhador, explorando-o continuamente. Na precisa 

análise de Marx e Engels, como o “desenvolvimento da maquinaria e da divisão do trabalho 

levam o trabalho dos proletários a perder todo caráter independente” e, com isso, qualquer 

atrativo, o próprio trabalhador se 

 

[...] torna um simples acessório da máquina, do qual só se requer a operação 
mais simples, mais monótona, mais fácil de aprender. Em decorrência, as 
despesas causadas pelo operário se reduzem quase exclusivamente aos meios 
de subsistência de que necessita para sua manutenção e para a reprodução da 
espécie. [...] A indústria moderna transformou a pequena oficina do mestre-
artesão patriarcal na grande fábrica do capitalista industrial. [...] Tal 
despotismo é tão mais mesquinho, odioso e exasperador quanto mais 
abertamente proclama ser o lucro seu objetivo último. (MARX; ENGELS, 
1998, p. 52). 

 
 

Deduz-se disso que, nesse contexto, a classe cuja sobrevivência depende da alienação 

da força de trabalho se mantém sempre muito aquém do poderio aquisitivo, das condições 

materiais e da posição econômica da burguesia, que assim vai se distanciando na escala social 

e elaborando, no plano super-estrutural, justificativas legitimadoras das condições que já a 

favorecem no plano material – ou seja, vai legitimando suas prerrogativas de classe e 

blindando, no plano ideológico, a propriedade privada de que desfruta (além das diversas 

realidades que a permitem acumulá-la). 

A democracia representativa contemporânea, que vem cada vez mais sendo assimilada 

como a única forma existente, desejável ou mesmo praticável de democracia, principalmente 

pelas correntes hegemônicas de pensamento político da atualidade, é parte desse processo de 

legitimação – apesar de ser (ou mesmo porque é!) um absurdo conceitual. E absurdo 

conceitual por quê? Porque significa justamente, dentro de um supostos espectro democrático, 



o afastamento da política de quem, ao contrário, dela deveria participar ativamente – a 

maioria da população, independentemente de classe social e de situação econômica. 

Cada vez mais se percebe que o papel dos cidadãos nas democracias representativas 

contemporâneas se restringe a escolher longínquos representantes os quais, ressalte-se de 

passagem, não têm o mínimo compromisso obrigacional, nem ético, nem jurídico, de atender 

aquilo por que se haviam comprometido – mas que, em contrapartida, para pasmo geral, têm a 

prerrogativa de se arvorar na qualidade de “vozes” da nação, excluindo todos os demais de 

usufruir da mesma condição. Desnecessário dizer que isso seria, obviamente, um escândalo 

para qualquer cidadão grego. Como pode existir uma democracia sem cidadãos – ou cidadãos 

sem poder de escolha? A faculdade de obediência seria a única qualidade de boa parte desses 

“novos” cidadãos? 

Para fazermos melhor idéia da desvirtuação procedida sobre a concepção democrática 

original, e entendermos como e por que razões a modernidade se deparou com uma nova 

forma de pensar e praticar a democracia, dentro agora de um contexto marcadamente 

capitalista, recuperemos algumas considerações acerca da democracia grega antiga para 

compará-la à versão moderna de democracia representativa da modernidade. 

 

 

4.2.2 Democracia(s) e (des)igualdade 

 

 

A definição clássica que Ellen Wood recupera de Aristóteles é a de que democracia é 

 

[...] uma constituição (sócio-política) em que os “homens livres e os pobres 
controlam o governo – sendo, ao mesmo tempo, a maioria” (Política 1290b), 
em vez de uma oligarquia em que “os ricos e os mais bem-nascidos 
controlam o governo – sendo, ao mesmo tempo, a minoria.” (WOOD, 2003, 
p. 190). 

 

“Os critérios sociais – pobreza, num caso, riqueza e berço no outro – desempenham 

um papel central nessas definições” (WOOD, 2003, p. 190), destaca Wood, e se refletem na 

visão de Péricles, eminente figura política da Grécia Antiga – para quem, a exemplo de 

Aristóteles, a democracia só era digna desse nome se “o conceito de classe não fosse critério 

para as honras públicas e a pobreza não fosse obstáculo para a função pública” (WOOD, 

2003, p. 191 – 192). Assim, talvez Péricles, tal como Aristóteles,  

 



[...] não tivesse definido democracia como o governo pelos pobres; mas era 
certamente o governo por muitos, inclusive pelos pobres. Mais que isso, era 
uma democracia exatamente porque a comunidade política incluía os pobres. 
De fato, misturar os significados em que demos representasse tanto as 
classes inferiores quanto o conjunto da comunidade política é sugestivo de 
uma cultura democrática. [...] (Assim, no) contexto grego, a definição 
política de demos já tinha um significado social por ser deliberadamente 
oposta à exclusão das classes inferiores, dos sapateiros e ferreiros, da 
política. Era uma afirmação de democracia contra as definições 
antidemocráticas de polis e cidadania. (WOOD, 2003, p. 192, grifo do autor 
). 

 

Essa cultura democrática e essa concepção participativa, porém, sofrem uma abrupta 

desconstituição quando de sua retomada na modernidade, porque, se a intenção original antiga 

era equalizar e emancipar indivíduos participantes de uma mesma comunidade, na 

modernidade a preocupação passa a ser viabilizar direitos e cidadania às classes proprietárias, 

claro – mas, ao mesmo tempo, manter afastados os estratos trabalhadores do exercício efetivo 

do poder e da interferência sensível na esfera pública. Essa era uma forma de assegurar as 

liberdades individuais econômicas (como a liberdade de empreendimento e o trabalho “livre”) 

e, principalmente, a propriedade privada, de serem “violadas” pelas “paixões da maioria”. 

Assim, se a democracia como originariamente formulada na Atenas da antiguidade 

pressupunha a igualdade política de todos os cidadãos, e a possibilidade de utilizar essa 

isegoria (liberdade e igualdade de palavra) na ampliação de condições mais dignas de vida 

para todos – ou seja, implicava a possibilidade (ainda que nem sempre concretizada) de se 

promover uma maior (ou melhor) igualdade material concreta dentre os habitantes da cidade-

estado, a assunção de um regime político dessa natureza pelo modo de produção capitalista só 

pôde ser feita de maneira compatível com a sua reformulação e desnaturação radical. 

Como bem lembra Wood (2003, p. 199), hoje 

 

[...] estamos completamente acostumados a definir democracia menos (ou 
quase nunca) em termos de governo pelo demos ou poder popular do que em 
termos de liberdades civis, liberdade de expressão, de imprensa e de reunião, 
tolerância, proteção de uma esfera de privacidade, defesa do indivíduo e da 
“sociedade civil” contra o Estado, e coisas tais. Assim, por exemplo, 
Margaret Thatcher disse em 1988, na abertura da cerimônia de comemoração 
no Parlamento do tricentenário da revolução de 1688 – um acontecimento 
ambíguo – que a “A Revolução Gloriosa estabeleceu as qualidades 
duradouras da democracia – tolerância, respeito à lei, respeito à 
administração imparcial da justiça.” 

 

Porém, apesar de serem todas “qualidades admiráveis”, elas 

 



[...] pouco tem a ver com democracia. Conspicuamente ausente dessa 
relação de características democráticas, está exatamente a qualidade que dá à 
democracia o seu significado específico e literal: governo pelo demos. Coube 
à ala esquerda do Partido Trabalhista, na pessoa de Tony Benn, demonstrar, 
em sua resposta a essas festividades parlamentaristas, que houve pouca 
democracia numa “revolução” que nada fez para promover o poder popular 
enquanto consolidava firmemente o governo da classe dominante – de fato, 
estabelecendo um regime ainda menos democrático no sentido literal que 
aquele que o havia precedido. (WOOD, 2003, p. 199). 

 

Esse contraste entre a forma literal e moderna de democracia se dá porque o antigo 

 

[...] conceito de democracia surgiu de uma experiência histórica que conferiu 
status civil único às classes subordinadas, criando, principalmente, aquela 
formação sem precedentes, o cidadão-camponês. O conceito moderno 
pertence, em tudo – ou em grande parte – exceto no nome, a uma trajetória 
histórica diferente, cujo exemplo mais evidente é a experiência anglo-
americana. Os principais marcos ao longo da estrada que leva à democracia 
antiga, tais como as reformas de Sólon e Clístenes, representam momentos 
fundamentais no processo de elevação do demos à condição de cidadania. Na 
outra história, que se origina não na democracia ateniense, mas no 
feudalismo europeu e que culmina no capitalismo liberal, os grandes marcos, 
tais como a Magna Carta e 1688, marcam a ascensão das classes 
proprietárias. Neste caso, não se trata de camponeses que se libertam da 
dominação política de seus senhores, mas da afirmação pelos próprios 
senhores de sua independência em relação às reivindicações da monarquia. 
(WOOD, 2003, p. 177). 

 

Assim, na modernidade, a intenção não era conferir “status civil” às classes 

subordinadas, mas aliená-las ao máximo das possibilidades emancipatórias da democracia, e 

do poder de interferir na desigualdade material e concreta fomentada e reproduzida pelo 

capitalismo. Referindo-se especificamente aos pensadores americanos que participaram da 

redação do Federalista, Ellen Wood relembra que, quando esses pensadores 

 
[...] invocaram o povo como categoria política, não foi com o objetivo de 
afirmar os direitos dos ‘mecânicos’ contra aqueles que gostariam de excluí-
los da esfera pública. Pelo contrário, há evidências abundantes nas 
manifestações explícitas dos líderes federalistas de que seu objetivo – e o 
objetivo de muitas das medidas incluídas na Constituição – era diluir o poder 
da multidão popular, principalmente em defesa da propriedade. Para eles, o 
“povo” era indicado a favor de menos e não mais princípios democráticos. 
(WOOD, 2003, p. 177). 

 
 

 

 

 



Em resumo, portanto, se a 

 

[...] democracia liberal moderna tem em comum com a antiga democracia 
grega a dissociação entre a identidade cívica e o status sócio-econômico que 
permite a co-existência da igualdade política formal com a desigualdade de 
classe [...], (pelo menos nesta a) participação política (do povo) – na 
assembléia, nos tribunais e nas ruas – limitava a exploração política. Ao 
mesmo tempo, ao contrário dos trabalhadores do capitalismo, eles ainda não 
estavam sujeitos às pressões puramente ‘econômicas’ da falta de 
propriedade. As liberdades política e econômica eram inseparáveis [...] (e 
neste) sentido, a democracia em Atenas não era apenas formal, mas 
substantiva. (WOOD, 2003, p. 183 - 184). 

 
  

Já na democracia capitalista, a separação 

 

[...] entre a condição cívica e a posição de classe opera nas duas direções: a 
posição sócio-econômica não determina o direito à cidadania – e é isso o 
democrático na democracia capitalista – mas como o poder do capitalista de 
apropriar-se do trabalho excedente dos trabalhadores não depende de 
condição jurídica ou civil privilegiada, a igualdade civil não afeta 
diretamente nem modifica significativamente a desigualdade de classe – e é 
isso que limita a democracia no capitalismo. As relações de classe entre 
capital e trabalho podem sobreviver até mesmo à igualdade jurídica e ao 
sufrágio universal. Neste sentido, a igualdade política na democracia 
capitalista não somente coexiste com a desigualdade sócio-econômica, mas a 
deixa fundamentalmente intacta. (WOOD, 2003, p. 184). 

 
 

O efeito direto dessa mudança foi devastador para a prática político-institucional da 

modernidade, que aceitou a alienação popular em troca de garantias jurídico-constitucionais 

que, apesar de importantes, são insuficientes, até pela sua própria natureza negativa, para a 

promoção da emancipação individual do cidadão comum. O foco da democracia  

 

[...] passou do exército ativo do poder popular para o gozo passivo das 
salvaguardas e dos direitos constitucionais e processuais, e do poder coletivo 
das classes subordinadas para a privacidade e o isolamento do cidadão 
individual. Mais e mais, o conceito de “democracia” passou a ser 
identificado com liberalismo. [...] O liberalismo (assim) entrou no discurso 
político moderno não apenas como um conjunto de idéias e instituições 
criadas para limitar o poder do Estado, mas também como um substituto da 
democracia. [...] (Mas em um) mundo em que a condição política ou jurídica 
não é o determinante principal das nossas oportunidades de vida e em que 
nossas atividades e experiências estão em grande parte fora do alcance de 
nossas identidades políticas e legais, liberdade definida nesses termos deixa 
muita coisa sem explicação. (WOOD, 2003, p. 166; 168; 200, grifo do 
autor). 

 



 

Logo, se na democracia antiga se “expressa o princípio da isegoria, não somente a 

liberdade, mas a igualdade de fala”, e aí se “identifica claramente a essência da democracia 

ateniense”, na democracia moderna, é preciso evitar essa liberdade/igualdade e qualquer outra 

forma de intervenção – razão pela qual, por exemplo, “a representação não é um meio de 

implantar, mas” curiosamente “um meio de evitar, ou de pelo menos contornar parcialmente, 

a democracia” (WOOD, 2003, p. 186) – e, apesar de termos nos acostumado à fórmula da 

“democracia representativa”, ela, de fato,  

 
[...] significou que algo até então percebido como a antítese do autogoverno 
democrático passava a ser não apenas compatível com a democracia, mas 
também um de seus componentes: não o exercício do poder político, mas 
renúncia a este poder, sua transferência a outros, sua alienação. [...] O 
método quintessencial da democracia era a seleção por grupos, uma prática 
que, apesar de reconhecer as restrições práticas impostas pelo tamanho do 
Estado e pelo número de seus cidadãos, corporifica um critério de seleção 
que se opõe em princípio à alienação da cidadania e à premissa de que o 
demos é politicamente incompetente. 
A república americana (tomada aqui como exemplo da moderna) estabeleceu 
firmemente uma definição de democracia em que a transferência do poder 
para os ‘representantes do povo’ constituiu não somente uma concessão 
necessária ao tamanho e à complexidade, mas a própria essência da 
democracia em si. (WOOD, 2003, p. 187). 

 
 

A nova forma de ver a democracia dentro da modernidade é, então, por definição, 

excludente, já que seu principal beneficiário não é o demos, a população em geral, mas apenas 

“um estrato privilegiado que constituiu uma nação política exclusiva situada no espaço 

público entre a monarquia e a multidão”, e que formará eminente e majoritariamente o 

Parlamento (tomando-se como exemplo o caso britânico), fora do qual “não existe política – 

pelo menos política legítima” (WOOD, 2003, p. 178), para todos os efeitos. 

Esse “estrato privilegiado”, portanto, desfrutará de uma prerrogativa (uma cidadania 

realmente “ativa”) cada vez mais escassa desse momento em diante porque suficientemente 

estabelecido para exercitá-la sem sobressaltos nos âmbitos institucionais. Em outras palavras, 

ao contrário da maioria da população, que passará a viver passivamente suas “prerrogativas 

democráticas” sem real peso decisório e modificativo (apenas votando de quando em vez e se 

dando por satisfeita com a manutenção jurídica de seu estatuto político), essa minoria 

manterá, na democracia moderna, a capacidade de realmente intervir, efetiva e concretamente, 

na condução da coisa pública (no Estado). 



A cidadania passa a ser resumida, então, para o cidadão comum, em uma mera 

possibilidade de votar em representantes todo-poderosos no âmbito parlamentar, se resignar 

com suas decisões posteriores, e dar graças por poder manter suas liberdades individuais 

“intocadas” (ou, pelo menos, assim supostamente consideradas). A participação do homem 

comum na política se torna, então, duplamente frustrante: se, por um lado, o da legalidade, ele 

se depara com a inefetividade (devido ao “filtro” parlamentar, que pode ou não “escolher” se 

atende tal ou qual demanda social20), por outro, ele encontra a marginalidade, ou, mais 

precisamente, uma prática política de atividade direta não institucional, pouco reconhecida ou 

mesmo criminalizada21. 

Acontecem, então, dois fenômenos simultâneos e complementares de interesse para a 

compreensão da reformulação moderna da democracia dentro da esfera capitalista: de um 

lado, o esvaziamento da participação popular, e do outro, a celebração de uma cidadania 

meramente “passiva” (vide o discurso de Thatcher citado acima). Ambas são condições 

importantes para a manutenção ideológica de uma, digamos assim, cultura de “afastamento 

das massas”, a qual, a todo custo, quer evitar o que ela mesma intitula de “o governo da 

multidão” ou a “tirania da maioria” (no caso, a democracia, literalmente falando, como poder, 

ou kratia, do povo, demos, em que o cidadão comum é ouvido – e sua decisão não se restringe 

pelos valores econômicos de propriedade). 

Como já dito acima, essa reformulação era necessária justamente porque a formação 

de um pensamento político compatível com os valores capitalistas de produção e reprodução 

desenfreadas foi, é, e continuará sendo conveniente a quem detém o poder econômico, e a sua 

expressão pode ser deturpada, reformulada ou desrespeitada – não importa – desde que se 

respeitem sempre os valores da propriedade privada e da intangibilidade econômica do 

privado pelo público. Criar legitimações políticas suficientemente razoáveis para sustentar as 

necessidades capitalistas é necessário para pacificar e acomodar conflitos sociais porventura 

surgidos da natureza das relações produtivas dentro da esfera capitalista. 

É necessário, inclusive, e isso é interessante destacar, porque os conflitos sistêmicos 

dentro desse modo de produção são inevitáveis – se “uns” tem e “outros” não, e apenas a uns 

é dado um rol de benefícios que apenas as vantagens econômicas podem acessar, fica claro 
                                                 
20 Uma das marcas maiores do “descolamento” dos órgãos representativos atuais do sentido originário da 
democracia se explicita nessa “liberdade de escolha” do mandatário eleito, geralmente denominada “liberdade de 
mandato”. Ela tem status de direito constitucionalmente assegurado e se torna uma verdadeira “carta branca” nas 
mãos dos representantes eleitos, que dela podem fazer uso como bem entender sem se preocupar com a 
aquiescência, o interesse ou a vontade do eleitorado. 
21 Os movimentos sociais (como as ONG´s) representam bem essa atividade direta de participação não estatal, 
pouco conhecida/reconhecida ou de relativo curto alcance encontrada pelos que buscam um “exercício de 
cidadania” fora da práxis política estagnada. 



que a conflituosidade entre as classes sociais e os estratos econômicos explodirão 

recorrentemente dentro do capitalismo. Como esse modo de produção, nas palavras de José 

Giannotti, “carrega em si um valor destrutivo” devido ao trabalhador ser “transformado em 

meio de produção a serviço de outrem”, é preciso cuidar da “unidade do sistema” diante do 

“perigo de seu desequilíbrio” a fim de manter o “processo profundo de exploração e 

dominação” encoberto pela “liberdade de compra e venda eqüitativa da força de trabalho” – 

mesmo que as ferramentas utilizadas para “diminuir os efeitos destrutivos” das contradições 

do capital (como uma democracia “esvaziada” de potencial decisório) possam, por assim 

dizer, “virar contra o feiticeiro”, e servir para limitar as “forças produtivas que criam tanto a 

riqueza quanto a miséria do homem” (GIANNOTTI, 2000, p. 101 – 102; 104) – embora essa 

não tenha sido a regra na maioria dos países, nem seja, na maioria dos países auto-intitulados 

“democráticos”22. 

Assim, se a democracia antiga era uma democracia de fato com a participação efetiva 

do cidadão comum, apesar dos excluídos de praxe (escravos, mulheres e estrangeiros), a 

democracia moderna é uma democracia ainda de excluídos (que só são paulatinamente 

admitidos dentro do jogo político), mas, embora mais inclusiva que a democracia antiga, fica 

sempre destituída da participação real e efetiva que deveria ter para seguir o exemplo grego. 

 

 

4.2.3 A conjugação problemática entre capitalismo e democracia: outras observações 

 

 

A concepção moderna de democracia tem, então, “em seu núcleo uma divisão entre 

uma elite proprietária e uma multidão trabalhadora”, como se pôde observar, e “teve, ou 

pareceu ter”, como “princípio organizador central um conceito de cidadania que implicava” o 

gozo passivo de “direitos individuais” que nos acostumamos “a associar à ‘democracia 

liberal’”. “Não surpreende”, alerta Ellen Wood, “que os republicanos dessa espécie, quando 

buscavam modelos na Antiguidade, escolhessem a constituição aristocrática (‘mista’) de 

Esparta ou de Roma, em vez da democrática Atenas” (WOOD, 2003, p. 179). 
                                                 
22 É de se destacar, porém, que mesmo a manutenção de democracias formais tem sido problemática em 
determinadas regiões periféricas como a América Latina, dada a tendência autoritária das classes proprietárias 
locais e das potências capitalistas mundiais de “dispensar” o regime democrático ao menor sinal de perigo para 
as liberdades do mercado. Quando, apesar de tudo, existe essa manutenção do regime democrático formal 
através do tempo, ela se deve majoritariamente às lutas populares e às resistências políticas das classes 
trabalhadoras. O próprio conceito de “povo” só passou a incluir negros, orientais, imigrados, mulheres e não 
proprietários há pouco tempo na condição de cidadãos por causa dessas mesmas lutas – e não por uma “graciosa 
concessão” dos responsáveis pela política legislativa. 



Assim, uma das saídas para se conseguir compatibilizar capitalismo e democracia foi 

desvirtuá-la através da sabotagem à cidadania, que se descolou da realidade, e se tornou 

meramente “passiva” ou “negativa”, não tendo mais como interferir diretamente na promoção 

de uma maior justiça social – e isso foi extremamente nocivo para o próprio conceito de 

“cidadania”. Mas proceder assim foi importante porque, se a relação entre “capital e trabalho” 

pressupõe “indivíduos formalmente iguais e livres” para serem explorados através da 

alienação da força de trabalho e da perda de sua independência material, ao mesmo tempo 

deve-se manter uma “segurança” político-institucional no fito de que a cidadania dessa 

“multidão trabalhadora” não traga riscos ao desenvolvimento das forças produtivas 

capitalistas. Procede-se, então, à desvalorização da “esfera política”, transferindo seus poderes 

“exclusivos para o domínio totalmente econômico da propriedade privada e do mercado”; a 

desvalorização da cidadania “decorrente das relações sociais capitalistas é”, dessa maneira, 

“atributo essencial da democracia moderna” (WOOD, 2003, p. 180; 183). 

Como esse artifício, porém, é extremamente complicado de se sustentar teoricamente 

através dos tempos, e como os valores da igualdade material e da emancipação política já 

estão lançados desde o Iluminismo e continuam germinando e se aprofundando nas mais 

diversas latitudes e longitudes, em todas as classes sociais (para desgosto dos “de cima”, 

como os denomina Bobbio), várias tentativas de restabelecer o contrato social e as visões de 

sociedade foram efetivadas pelos liberais para justificar por que cargas d’água o corpo social 

não deve primar pela igualdade, e sim ser prioritária e radicalmente desigual – ao contrário do 

que se prega desde o Iluminismo, e como o quer (e precisa) o capitalismo. 

Alguns pensadores, por exemplo, lidando com essa problemática específica, tentam 

redefinir, dentro de seu espectro conceitual, a visão contratual de sociedade para compará-la a 

uma sociedade por ações, tentando legitimar, assim, por que, apesar de sermos todos 

cidadãos, uns “têm”, enquanto outros “não têm”, ou por que uns “têm mais”, e outros “têm 

menos” – e por que, claro, isso não deve ser alterado. Domenico Losurdo, comentando essa 

tentativa de atrelar o conceito de sociedade democrática (um conceito político) ao conceito de 

sociedade de ações (conceito econômico) para viabilizar democracia e capitalismo, resume 

que, por essa forma liberal de se ver o mundo, 

 

[...] “todos os homens têm direitos iguais”, sem prejuízo do fato de que o 
“dividendo” é repartido “proporcionalmente” ao capital aplicado. [...] Sièyes 
sublinha que os “verdadeiros acionistas da grande empresa social” são “os 
verdadeiros cidadãos ativos, os verdadeiros membros da associação”, 
enquanto os outros, os não proprietários, não tendo aplicado nenhum capital, 
não têm direito de participar da gestão da sociedade por ações e, portanto, só 



podem ser cidadãos passivos (SIÈYES, 1985, p. 199). [...] Segundo um outro 
adepto da teoria da sociedade por ações, Justus Moser, que é como um Burke 
alemão, são as “teorias filosóficas” do Iluminismo radical e dos 
revolucionários franceses que, substituindo o conceito de “acionista” pelo de 
“homem”, reduzem e nivelam arbitrariamente a diferente posição contratual 
dos diferentes membros da sociedade (LOSURDO, 1992a, cap. 8, §6º). 
[...]Agora está claro o significado político-social da metáfora em questão, 
que permite reverenciar a reivindicação de égalité surgida da Revolução 
Francesa, ao mesmo tempo que justifica a exclusão da maioria da população 
da esfera dos direitos políticos. (LOSURDO, 2004, p. 254). 

 

Outros ainda arriscam a equivalência entre a divisão do trabalho e a organização do 

corpo social, criando uma “divisão social do trabalho” que limita os trabalhadores a 

“alimentar” os políticos profissionais (cidadãos ativa e passivamente) ao mesmo tempo em 

que são “dirigidos” por eles – em uma “justa” divisão de tarefas, assim, feita de acordo com 

as “aptidões” de cada bloco funcional. Sièyes, por exemplo, 

 

[...] fala de “trabalho representativo”: assim como no mundo político os 
deputados, mesmo que só provenientes do círculo dos cidadãos ativos, 
representam de algum modo toda a nação, também no mundo econômico, 
invertendo os papéis, a massa de trabalhadores ativos realiza o trabalho em 
representação de toda a nação e cada trabalhador realiza o próprio trabalho 
em representação dos outros (SIÈYES, 1985, p. 62). Neste sentido, ‘tudo é 
representação no Estado social. Ela se verifica por toda parte, tanto no 
âmbito privado quanto no público; ela é a mãe da indústria produtiva e 
comercial, tal como dos progressos liberais e políticos. Vou mais além: ela 
se confunde com a essência mesma da vida social. (LOSURDO, 2004, p. 
253). 

 

 Em outras palavras, como para o desenvolvimento do modo de produção capitalista e a 

manutenção das liberdades econômicas clássicas e da propriedade privada como inatingíveis, 

é necessário desvirtuar a democracia, procede-se a esse desvirtuamento, modificando por 

completo o sentido originário do termo grego. Porém, por outro lado, esse desvirtuamento não 

se resolve de maneira tão simples, já que, como a assunção, mesmo que formal, de uma 

democracia enseja, por si só, a repetição de jargões que se querem (mas efetivamente não são) 

“vazios” (como a “igualdade de todos”, por exemplo), tem-se uma repercussão social dessas 

consignas em pessoas conscientes – e elas, obviamente, visarão (e lutarão por) implementar 

na realidade concretamente existente essas promessas jurídico-políticas. 

Logo, do ponto de vista ideológico, a convivência/confrontamento capitalismo versus 

democracia torna-se um exercício argumentativo conceitual sem fim, do ponto de vista 

ideológico, para os teóricos capitalistas, que devem seguir sempre em frente na sua 

deslegitimação continuada de conceitos emancipatórios assumidos formalmente pelas 



democracias representativas sempre que (e à medida que) são descobertos como armas de 

organização e reivindicação pela articulação natural das demandas populares. Daí que 

naturalmente – e com o passar do tempo – se venha a atacar23 os próprios conceitos de 

“igualdade”, “cidadania”, “participação”, “reivindicação”, etc, a partir do uso emancipatório 

que deles se venha a ter. 

Obviamente, esse pesadelo argumentativo e conceitual de “mostra-e-esconde” 

(adota/esvazia/desautoriza, adota/esvazia/desautoriza, etc) continua indefinidamente para os 

pensadores liberais, que se vêem enredados em um pesadelo conceitual ad infinitum24. O 

pesadelo persiste até que se alcance o ponto máximo de insolubilidade teórica e se torne 

simplesmente insustentável afirmar o estado de exploração do homem pelo homem por 

qualquer outra justificativa que seja – e, nesse ponto, não existe mais como desvirtuar 

realidades imediatas nem experiências históricas ou conceitos antigos para se evitar o óbvio: 

que ninguém se aliena nem se rebaixa de moto próprio (e nem se convence de que deve 

simplesmente ficar satisfeito com isso). 

Como bem destaca István Mészaros, o aspecto mais problemático do sistema do 

capital, apesar de sua inegável capacidade de controle social, é 

 

[...] a total incapacidade de tratar as causas como causas, não importando a 
gravidade de suas implicações a longo prazo. Esta não é uma dimensão 
passageira (historicamente superável), mas uma irremediável dimensão 
estrutural do sistema do capital voltado para a expansão que, em suas 
necessárias ações remediadoras, deve procurar soluções para todos os 
problemas e contradições gerados em sua estrutura por meio de ajustes feitos 
estritamente nos efeitos e nas conseqüências. [...] Os fundamentos causais 
que atuo-impelem o sistema (capitalista) não podem ser questionados sob 
hipótese alguma. (MÉSZAROS, 2002, p. 175- 176, grifo do autor).  

 

 

4.2.4 Em resumo, a proposta é... 

 

 

 Então, o conflito realmente existente nas entrelinhas do discurso neoliberal não é 

entre a “obsolescência do Estado” frente à “globalização”, mas sim entre um capitalismo em 

franca expansão global que deseja para si maiores espaços de espraiamento frente ao espectro 

estatal (mercado versus Estado), e uma ausência de freios éticos/políticos diante de uma 

                                                 
23 Apesar de nem sempre se assumir discursivamente de maneira aberta esse ataque, já que se trata, quer queira, 
quer não, de valores “institucionais” das já referidas democracias representativas. 
24 Talvez a conseqüência mais problemática da conjugação capitalismo e democracia para os teóricos liberais. 



potencial resistência democrática (capitalismo versus democracia); e diante disso cabe-nos 

constatar, por conseqüência, que o suposto alvo denominado “Estado” é atacado de forma, por 

assim dizer “dupla”: de maneira “direta” na medida em que representa a antípoda do tão 

supostamente louvável “mercado livre”, e de maneira “indireta” na medida em que representa 

um espaço de articulação, canalização e institucionalização de propostas populares contra-

hegemônicas. 

 Através de uma reiteração discursiva insistente, o neoliberalismo tenta assim, então, 

além de defender uma diminuição do “Estado” frente ao “mercado livre”, escolhendo, dessa 

maneira, um dos lados da famosa equação a que ele mesmo tanto retorna (mercado versus 

Estado), promover em paralelo e de maneira complementar, uma “desvalorização ideológica” 

da política como prática democrática e da figura do Estado como espaço de atendimento e de 

execução articulada de políticas públicas populares. O fito é deslocar, ou tentar deslocar, 

gradual e continuamente, as demandas públicas e as manifestações de protesto e 

inconformismo sociais para o campo do individualismo (a lógica do mercado, as soluções de 

consumo, e assim por diante) – ou mesmo para as esferas extra-estatais, geralmente menos 

poderosas do ponto de vista institucional (logo, menos eficientes e de menor “risco” ao 

capital), às vezes ilegítimas (pelo menos para boa parte do corpus social) ou mesmo ilegais (e, 

aí, plenamente vulneráveis até mesmo em sua existência física). 

 Reduzir as possibilidades democráticas e o espaço de atuação do Estado é prioridade, 

então, por representar uma ingerência perigosamente independente (leia-se potencialmente 

democrática e contra-hegemônica) diante desse processo. Afinal, como afirmado pelo próprio 

Hayek, a democracia ilimitada é um grande perigo: por um lado, “a organização democrática 

estimularia a ampliação do controle do governo sobre a vida econômica, e, por outro, a 

democracia acabaria sendo tiranizada pelas maiorias, sempre volúveis e instáveis em suas 

escolhas” (Moraes, 1996 apud GROS, 2003, p. 86))”. A democracia, segundo Hayek, 

 

[...] acaba com a noção do governo limitado pela lei, altera o sentido original 
das leis enquanto regras gerais aplicáveis a todos e instala a arbitrariedade do 
poder desde o momento em que um parlamento soberano e com poderes 
ilimitados deposita a necessidade de sua permanência na satisfação de 
interesses particulares, que seriam os eleitorais, partidários, etc (LOPEZ, 
1988 apud GROS, 2003, p. 86).  

 

 Assim, são antes as práticas neoliberais que precisam da desestabilização dos 

Estados como espaços e canais de expressão popular do que o contrário – ou seja, são antes as 

práticas neoliberais que “necessária e inevitavelmente” querem o Estado “menor” sob a 



escusa da ineficiência, e não o Estado que se encontra, simplesmente, “obsoleto”. Claro que o 

período de movimento e integração mundiais chamado vulgarmente de “globalização” requer 

mais plasticidade e presteza estatais; mas isso não implica dizer (pelo contrário, está longe de 

significar!) que o Estado tenha se tornado algo dispensável ou “ultrapassado”. 

 Então, mesmo que de maneira latente, o que aí se busca é uma forma de se evitar 

que a potencialidade de expressar, em forma institucional, demandas populares, pela via 

democrática legitimada – característica do Estado – seja efetivamente utilizada contra as 

políticas neoliberais a serem implementadas. A insatisfação social, por tal caminho, se vê 

privada de um canal oficial e efetivo de contestação, e é “convidada” silenciosamente a acatar 

decisões de cuja iniciativa não participou e das quais não pode sequer discordar – a não ser 

construindo outros canais para tanto25. 

 

 

4.2.5 O Estado em função do mercado: a realidade não assumida do neoliberalismo 

 

 

 Mas, ora, devemos nos lembrar e deixar claro que esse ataque à figura do Estado 

deliberadamente omite o fato de que, na prática concreta das atuações estatais, principalmente 

nos países de desenvolvimento capitalista avançado e central, as intervenções realizadas pró-

capital ainda são tomadas institucionalmente pelos mais variados governos (ou seja, pelos 

Estados!) – mesmo quando esses mesmos governos são auto proclamados adeptos do 

neoliberalismo. O que significa dizer que o Estado cumpre ainda uma função de segurança e 

manutenção dentro do capitalismo atual das mais diversas formas, mesmo sob um olhar 

neoliberal – apesar de esse mesmo neoliberalismo chegar a negá-lo às vezes de forma bastante 

convincente, embora meramente aparente. 

 Percebe-se então que uma das facetas da ideologia neoliberal não é a diminuição do 

Estado enquanto tal, ou seja, a diminuição do (se é que podemos utilizar esta expressão) 

“Estado-em-si” – como aparentemente poder-se-ia constatar de algumas leituras neoliberais – 

mas, na verdade, é uma diminuição do Estado no que ele tem de social (ou seja, no potencial 

democrático de viabilização de demandas que ele fornece a trabalhadores, cidadãos, etc, por 

                                                 
25 Para um maior conhecimento sobre a “construção” social de outros canais de manifestação popular e política 
(no sentido mais pleno que essa palavra pode ter), vide VITULLO, Gabriel E. Teorias da democratização e 
democracia na Argentina contemporânea. Porto Alegre: Editora Sulina, 2007. 



uma melhor distribuição de renda e recursos), pari passu a uma – pasmem! – manutenção (ou 

mesmo ampliação) de sua atuação saneadora no âmbito financeiro26. 

 Essas “duas faces” do Estado, apesar de contrárias, são características do edifício 

intelectual neoliberal porque tornar o antigo Leviatã inoperante para as demandas populares 

organizadas, mas prestimoso às necessidades capitalistas de um imperialismo avançado, é 

considerá-lo como um risco se democrático, mas ainda muito útil como gerenciador de riscos 

(econômicos) e saneador de crises (financeiras) 27. 

 Afinal, não se pode negar que, se a lógica de funcionamento do capitalismo ainda é a 

mesma de vinte ou trinta anos atrás, e “iguais são a ideologia que justifica a sua existência, os 

atores que a dinamizam e os injustos resultados que revelam a pertinaz persistência das 

relações de opressão e exploração”, não pode ser diferente o papel que os Estados 

representam nessa contínua disputa por acumulação de riquezas. Como ele pode 

simplesmente desaparecer ou deixar de importar (mesmo para os neoliberais) se as condições 

estruturais que o fazem ser quem é não desapareceram nem se modificaram? 

 Noam Chomsky cita, nesse sentido, e de maneira significativa, 

 

[...] um artigo da recente revista de negócios Fortune no qual se informa que, 
em uma pesquisa feita com as cem maiores empresas transnacionais de todo 
o mundo, a totalidade das firmas, sem nenhuma exceção, reconheceram 
haver se beneficiado, de uma maneira ou de outra, das intervenções feitas a 
seu favor pelos governos de “seus países”, e 20% delas admitiram que 
haviam evitado a bancarrota graças aos subsídios e empréstimos de resgate 
que lhes haviam sido oportunamente concedidos por “seus governos” 
(CHOMSKY, 1998; KAPSTEIN, 1991/2). (BORON, 1994, p. 52). 

 

 Portanto, não espanta que se faça uso  

 

[...] principalmente nos países mais desenvolvidos, de tarifas alfandegárias, 
barreiras não-tarifárias e subsídios especiais através dos quais os governos 
buscam favorecer de mil maneiras seus produtos nacionais, suas empresas e 
suas atividades econômicas. (Há) países nos quais o protecionismo tem uma 
força extraordinária, e só pode ser ignorado por quem se empenhe em negar 
sua existência [...]. O governo norte-americano protege os habitantes de seu 
país da concorrência externa dos morangos mexicanos, dos automóveis 

                                                 
26 Atuação saneadora no âmbito financeiro que se dá através de medidas por demais conhecidas, mas que sempre 
convém citar: subsídios governamentais pré-concordata ou pós-falência para grandes empresas, permissão e/ou 
legalização do capital especulativo, injeção de recursos e divisas no mercado, isenção/anistia tributárias a 
indústrias estrangeiras, et coetera, et coetera.. 
27 Atílio Boron chama esse projeto neoliberal de Estado de “esquizofrênico”: fascista para pobres e excluídos, 
democrático para os ricos. E cita Boaventura Sousa Santos, que concluíra que o que se quer em crise dentro do 
projeto neoliberal não é o Estado “em si”, mas sua capacidade de “promover intercâmbios não mercantis entre os 
cidadãos.” (BORON, 1994, p. 101). 



brasileiros, dos tubos sem costura da Argentina, dos têxteis salvadorenhos, 
das uvas chilenas e da carne uruguaia, enquanto que do outro lado do 
Atlântico os cidadãos europeus encontram-se seguramente protegidos pela 
“Fortaleza Europa”, que, enquanto apregoa hipocritamente as virtudes do 
livre comércio, fecha hermeticamente suas portas à “ameaça” originada 
pelas vibrantes economias da África, América Latina e Ásia. (BORON, 
1994, p. 48- 49). 

 

 A realidade é que a retórica dos neoliberais não consegue esconder que mais de 95% 

(noventa e cinco por cento) das empresas globais e multinacionais que se sobressaem no 

mercado mundial 

 

[...] têm suas casas matrizes em oito países, estão legalmente inscritas nos 
registros de sociedades anônimas de oito países, e suas diretorias têm sua 
sede em oito países do capitalismo metropolitano. Menos de 2% dos 
membros de suas diretorias são estrangeiros, enquanto que mais de 85% de 
todos os desenvolvimentos tecnológicos das firmas se originam dentro de 
suas “fronteiras nacionais”. Seu alcance é global, mas sua propriedade e seus 
proprietários têm uma clara base nacional. Seus lucros fluem de todo o 
mundo para a sua matriz, e os créditos necessários para financiar suas 
operações mundiais são obtidos convenientemente por suas sedes centrais 
nos bancos de sua sede nacional a taxas de juros impossíveis de se encontrar 
nos capitalismos periféricos. (BORON, 1994, p. 51). 

 

 Logo, o Estado ainda permanece como agente fundamental da realidade presente, 

seja para articular políticas públicas de responsividade democrática e responsabilidade social, 

seja para fornecer crédito e garantias para agentes econômicos e financeiros interessados em 

ampliar interna e externamente suas áreas de abrangência. O neoliberalismo, então, não se 

preocupa em atingir o Estado na sua forma presente pelo que ele pode representar “em si”, 

como dito acima, mas se preocupa em – isso sim – esvaziá-lo de seu conteúdo político 

democrático, dissociá-lo do conceito de cidadania e dissolver qualquer comprometimento que 

não seja com a gerência de riscos financeiros e a solução de crises econômicas. Enfim: a 

preocupação, mesmo que não assumida, é torná-lo um agente eminentemente econômico e 

burocrático dentro da atual sistemática de ampliação/reprodução capitalista. 

 Curiosamente, a elaboração deste trabalho teve a oportunidade de se dar em um 

momento em que a contradição neoliberal entre, de um lado, a negação teórica fundamental 

da figura do Estado e, do outro, a sua admissão prática “não assumida” como fator saneador 

de crises financeiras e avalista de riscos econômicos, atingiu tons dramáticos. Com o 

desenrolar da chamada “crise financeira internacional”, “crise econômica mundial” ou, 

simplesmente, “crise” (deflagrada no segundo semestre de 2008 pela irresponsabilidade de 



empresas e instituições bancárias e financeiras norte-americanas28), trilhões de dólares foram 

e/ou estão sendo injetados na economia de vários países (principalmente dos auto-intitulados 

“desenvolvidos”) por seus próprios governos na tentativa de salvar o “sistema financeiro” – 

ou seja, “bancos encrencados” e seguradoras não tão “seguras” assim (PETRY, 2009). 

 E a própria intelligentsia neoliberal, em virtude disso, se vê problematizada como 

edifício teórico congruente: políticos tradicionais de direita acusam as medidas “estatizantes” 

de intervenção para salvar agentes financeiros, e economistas se preocupam em ter de 

“desdizer” o que haviam dito a asiáticos e latino-americanos – que sempre foram 

“doutrinados” a pensar exclusivamente no mercado como padrão, metro e princípio do 

desenvolvimento econômico, mas que, de repente, e não mais que de repente, passaram a ver, 

aberta, corriqueira e cotidianamente, países anglo-saxônicos emissores desse discurso (como 

os EUA e a Inglaterra) praticando exatamente o oposto do que afirmavam até alguns meses 

atrás para resolver problemas (desemprego, recessão, etc) com os quais a própria Ásia e 

América Latina sempre tiveram de lidar!29      

 O próprio neoliberalismo, na qualidade de movimento ideológico, precisou, durante 

sua implementação e disseminação, conviver com essa contradição entre, de um lado, uma 

negação teórica e fundamental da figura do Estado, e, de outro, a admissão “não assumida” da 

sua atuação como agente econômico e financeiro. Tomando-se como exemplo principalmente 

a década de 80 do século XX, nos EUA e na Inglaterra, o investimento e propaganda estatal30 

para tentar “hegemonizar” o neoliberalismo é surpreendente – ainda mais se considerarmos 

que esse é um momento de tremendos cortes de gastos orçamentários e de encolhimento da 

folha de pagamentos, e, claro, se relembrarmos que receber ajuda financeira do governo para 

se promover é anti-neoliberal! Afinal, para que serve o mercado? 

 A aceitação (e até o uso que se faz) dessa contradição pelo pensamento neoliberal é 

muito bem descrita por István Mészáros, se reportando, de maneira direta, a Hayek. Se, para 
                                                 
28 Pelo menos até onde se sabe. Por enquanto a versão que se supõe correta, e que foi noticiada e divulgada 
amplamente nos últimos meses (a presente dissertação teve redação final em março de 2009), é a de que “crise” 
surgiu a partir da “quebra” sucessiva de grandes instituições norte-americanas de crédito hipotecário, que não 
tinham lastro real para cobrir o valor de suas ações nem atingir as perspectivas de lucro/crescimento esperadas 
pelos acionistas. A falta de liquidez implodiu o valor dos papéis, e os demais agentes do sistema financeiro 
começaram a ter dúvidas quanto à viabilidade e ao lastro de seus próprios títulos, desencadeando uma 
desconfiança generalizada que abalou as estruturas de macro-crédito e encolheu a expectativa de crescimento 
seguro e real dos protagonistas econômicos. 
29 Sobre esses tópicos específicos, consultar a edição da revista Veja citada acima, especialmente nas páginas 85 
(relato de repórter do New York Times perguntando ao atual presidente Obama Hussein se ele é “socialista”) e 
89 (Jeffrey Garten, assessor do governo Bill Clinton, no dilema insuperável de encontrar uma saída teórica 
cabível para defender o que atacou no passado e, ao mesmo tempo, não se contradizer).  
30 Sobre esse tema, consultar o detalhado e excelente capítulo 3 da tese de Denise Gros. GROS, Denise Barbosa. 
Institutos Liberais e Neoliberalismo no Brasil da Nova República. Porto Alegre: Fundação de Economia e 
Estatística Siegfried Emanuel Heuser, 2003. pp. 89-122. 



Hayek, “a única forma aceitável da racionalidade” podia até ser “a anarquia do mercado, 

‘precipitada nos preços’”, que devia ser tratada “como o referencial absoluto de toda atividade 

econômica, social e política” (MÉSZÁROS, 2002, p. 191), ele, na prática, não hesitou em ser 

“a última pessoa a permitir que o mercado” fosse o “único juiz da viabilidade econômica” de 

 

[...] seus próprios livros. Ao contrário, este sumo sacerdote do “mercado 
livre” e da “ordem ampliada” do capital se entrincheira atrás dos batalhões 
ricamente encouraçados das mais reacionárias organizações de propaganda 
do chamado sistema de “livre empresa”, desde The Heritage Foundation, em 
Washington DC, e do Institute of Economic Affairs, em Londres, até a 
Fundação Sueca da Livre Empresa, em Estocolmo – todos atuando como 
generosos patrocinadores financeiros na publicação de sua obra completa: 
prática que Hayek, seus amigos e ricos promotores da “direita radical” sem 
dúvida condenariam com a maior indignação ideológica se ocorresse na 
esquerda. (MÉSZÁROS, 2002, p. 191 - 192). 

 

 Esse caráter “duplo” (privilégio próprio, suplício dos outros) é típico da forma de 

pensar e se comportar de classes privilegiadas no modo de produção capitalista, e, segundo 

Mészáros, age contundentemente contra os formatos ideológicos assumidos em prol da 

exploração. Ainda utilizando o comportamento pessoal e intelectual de Hayek como  

referência, ele continua: 

 

Como os capitalistas em geral, que pensam que os outros devem se adaptar 
às “regras do jogo”, ao passo que eles mesmos quebram as regras sempre 
que possam fazê-lo sem riscos, Hayek e seus amigos militantes da ala direita 
descaradamente dobram as condições do “mercado livre” a seu favor, 
exigindo ao mesmo tempo em altos brados que os intelectuais – 
especialmente os intelectuais socialistas – “abandonem o controle de seus 
próprios produtos a uma ordem de mercado.” Assim, supõe-se que um 
conjunto de regras é apropriado para o Companion of Honour de Margareth 
Thatcher, e outro muito diferente para seus adversários. (MÉSZÁROS, 2002, 
p. 192). 

 

 O neoliberalismo, então, que já mostrara um toque dúbio de validade nas suas 

afirmações sobre o Estado (agente econômico presente/espaço político ausente, sem 

justificativa que não a proteção da expansão capitalista), agora revela outro aspecto dubitativo 

– mas em relação a si mesmo como corrente de pensamento. Qual é a sua coerência (interna) 

e credibilidade (externa) se, na verdade, seus comandos são ortodoxos e imperativos para os 

receptores do discurso, mas heterodoxos e facultativos para seus próprios emissores? Aí se 

percebe o neoliberalismo como ele realmente é – um sistema de pensamento para 

“exportação”, mas não para consumo interno, comprometido com uma determinada realidade 



histórica e econômica, que não defende gratuita e isentamente seus pontos de vista, ao 

contrário do que expõe sobre si mesmo. 

 As normas “competitivas” da economia do “mercado livre” seriam, então, “criadas 

para restringir e manter permanentemente em sua posição de subordinação estrutural os que se 

encontram no lado fraco da ‘ordem econômica ampliada’ – ou seja: a avassaladora maioria da 

humanidade” (MÉSZÁROS, 2002, p. 194). 

 Um relatório especial sobre o tema elaborado pela revista The Economist constatou 

 

[...] a tenaz resistência dos Estados a se ajustarem e a encolherem, tal como 
manda o catecismo neoliberal. [...] após uma cuidadosa análise dos dados 
recentes sobre o gasto público em catorze países industrializados da OECD, 
o articulista conclui que, apesar das reformas neoliberais iniciadas a partir 
das proclamadas novas metas de austeridade fiscal e redução do gasto 
público, entre 1980 e 1996 o gasto público nos países selecionados 
aumentou de 43,4% do PIB para 47,1%, enquanto que, em alguns países 
como a Suécia (e alguns outros, em menor escala) este número supera 
amplamente os 50% (THE ECONOMIST, 1997: p.8). (BORON, 2002, p. 94- 
95).  

 

 Ao contrário, porém, em países “em desenvolvimento” (leia-se os da América 

Latina, África e Ásia) as políticas neoliberais terminaram por 

 

[...] desmantelar o setor público desses países, produzir uma verdadeira 
desestruturação do Estado e, com o objetivo de gerar excedentes a serem 
destinados ao pagamento da dívida, reduzir ao mínimo o gasto público, 
sacrificando para isso gastos vitais e inadiáveis nas áreas de saúde, 
habitação, educação e outros do mesmo tipo.  As empresas de propriedade 
pública primeiro ficaram sem financiamento, e depois foram vendidas por 
valores irrisórios às grandes corporações dos países centrais [...] a abertura 
unilateral da economia [...] possibilitou a invasão de bens importados 
produzidos em outros países, ao mesmo tempo em que os índices de 
desemprego aumentavam extraordinariamente. [...] Em seu conjunto, estas 
políticas tiveram como resultado um enfraquecimento dos Estados na 
periferia, cumprindo o sonho capitalista de mercados funcionando sem ter 
que preocupar-se com as regulamentações estatais, o que levou a que, de 
fato, fossem os conglomerados empresariais mais fortes os que se 
encarregavam de “regulá-lo”, obviamente em seu próprio benefício. 
(BORON, 2002, p. 96- 97).  

 
 

 Não é à toa que, se consideramos a quase totalidade dos países que chegaram em 

relativo bom-termo (sócio-econômico, político, tecnológico e educacional) à assim chamada 

fase de “globalização” não seguiram o receituário neoliberal (de privatização dos aparelhos 

públicos, financeirização da economia, incremento do desemprego, etc), mas sim, ao 



contrário, estabeleceram políticas públicas efetivas de intervenção do Estado na sociedade 

(para fazer exatamente o contrário do que o neoliberalismo achava – e acha – conveniente), 

constatamos a completa ineficácia prática das recomendações institucionais do neoliberalismo 

no que tange ao papel e à extensão do Estado. A relação equacional “quanto menos Estado”, 

“mais mercado”, e, logo, “mais felicidade” se mostrou errônea e simplista31. 

 O que as variadas práticas históricas das mais diversas realidades nacionais 

efetivamente colocaram como exemplo a ser seguido é que, formulando e executando de 

maneira adequada e bem-sucedida políticas públicas de amplo alcance econômico e social, 

tem-se um desenvolvimento real e estruturado. É o caso de boa parte dos “emergentes” da 

atualidade, que conseguiram promover distribuição de renda, capacitação laboral, diminuição 

das desigualdades sociais exacerbadas, incremento da educação em todos os seus níveis e 

proteção da economia interna – e somente assim, e não seguindo dogmaticamente uma fé 

irrestrita no mercado livre, chegaram onde chegaram. 

 As prescrições neoliberais, então, especialmente em relação às questões “mercado 

versus Estado” e “capitalismo versus democracia”, que são as que vêm sendo tratadas neste 

trabalho, não são, em resumo, nem (a) seguidas à risca (e na maior parte das vezes, pelo 

contrário, completa e abertamente refutadas) pelos países que se dizem neoliberais (como os 

anglo-saxões, que continuam se valendo, por exemplo, de protecionismo comercial 

internacional e amplos gastos previdenciários), nem (b) bem-sucedidas nos países “em 

desenvolvimento” que resolvem adotá-las. 

 Isso nos permite dizer que, invertendo o raciocínio neoliberal que atribui ao Estado 

uma situação inexpugnável de “crise” permanente, não é a atuação do Estado (“por si só” ou 

por conta de suas políticas sociais) que propicia a estagnação social e econômica – uma 

explicação intrínseca e inevitavelmente simplista – mas sim o neoliberalismo que aproveita, 

para se fazer ter justamente como um fator de distúrbio “aceitável” (apesar de promotor de 

medidas amargas de resultado catastrófico e desigual em prol do benefício de determinados 

agentes econômicos) a potencialização de uma “rejeição” à figura do Estado – no fito, como 

já dito reiteradamente, de desestabilizá-lo e desautorizá-lo como instância formuladora de 

propostas de divergência ou contrariedade aos interesses da reprodutibilidade do capital. 

 

                                                 
31 Assim como seu oposto, de que “quanto mais Estado”, “mais felicidade”. Afinal, como é óbvio deduzir, e 
sempre bom destacar, a pura presença estatal sem o compromisso da responsividade democrática nem da 
responsabilidade social não é suficiente para fazer dele um agente realmente eficiente na condução de políticas 
públicas de melhoria da qualidade de vida da população. 



5 O “RESULTADO” FINAL: A CONSTRUÇÃO DE UMA HEGEMONIA 
NEOLIBERAL PARA A FORMAÇÃO DE UMA “SOCIEDADE” CAPITALISTA 

 

 

 Como abordamos nos capítulos anteriores, a recente expansão e desenvolvimento 

das forças produtivas e das relações sociais de produção fizeram com que o capitalismo se 

irradiasse não apenas para todos os cantos do globo – o que já fizera, ou começara a fazer, 

desde o final do século XIX – mas que ocupasse também espaços sociais destinados 

anteriormente (meados do século XX) ao Estado (como o de prestações básicas de saúde, 

educação e previdência, por exemplo), principalmente quando de sua formação de Wellfare 

State. Assim, tornando-se preciso abrir novas fronteiras à expansão da reprodução capitalista, 

convenientemente adentraram-se em alguns dos veios e espaços do público em favorecimento 

do mercado (e em prejuízo do Estado), e, da mesma maneira, passou-se a desacreditar a 

capacidade e a possibilidade institucional de articular resistências organizadas que tinha – e 

tem – esse mesmo Estado, espaço-mor da realização democrática, ainda que formal. 

 Para se facilitar tanto a abertura desses novos espaços à expansão capitalista quanto 

a desarticulação das divergências democráticas que porventura fossem esboçadas, tornou-se 

interessante modificar, ou tentar modificar, a forma de se sentir e se comportar dentro da 

realidade social mediante uma ideologia de justificação e explicação que se proponha a fazer 

seguir “instruções bem-comportadas” (leia-se não contestatórias) de relacionamento com o 

mundo – ou seja, “convencer” ou “tentar convencer” que as mudanças a serem implementadas 

pró-mercado são “boas” e que não se deve “resistir” a elas, facilitando assim a expansão 

desejada pela desmobilização conseguida. Daí a importância do neoliberalismo como 

pensamento de poder, normativo e interessado na realidade circundante, capacitado para ser 

não apenas uma abordagem situacional sobre a política ou a economia contemporâneas 

(embora nisso cumpra papel relevantíssimo), mas antes uma visão “total” da sociedade. 

 E o que se quer dizer com visão “total” da sociedade? 

 Ao contrário do que se pode imaginar, não quer dizer que o neoliberalismo se 

proponha, como sistema de pensamento envolvido na construção de um consenso hegemônico 

pró-capitalista, a ser uma forma de analisar, pensar e sentir a realidade tratando as “causas 

como causas” – uma dificuldade sistêmica e estrutural capitalista, segundo Mészáros – mas, 

ao contrário, que fuja do embate com as razões últimas e primeiras da desigualdade social e 

econômica promovida pela expansão capitalista das formas produtivas. Como já afirmava o 

próprio Mészáros sobre o capitalismo (mas que pode se aplicar também ao neoliberalismo), as 



soluções propostas “para todos os problemas e contradições gerados em sua estrutura” devem 

se limitar a “ajustes feitos estritamente nos efeitos e nas conseqüências”, porque, ao final, os 

“fundamentos causais que atuo-impelem o sistema (capitalista) não podem ser questionados 

sob hipótese alguma” (MÉSZÁROS, 2002, p. 175 – 176). 

 Essa visão “total” de sociedade tem a ver, ao contrário, com a tentativa de fazer com 

que a “lógica de mercado” seja um princípio fundador de tudo e não apenas de economia, ou 

economia política, ou seja, que haja um ethos capitalista como princípio mitológico e 

fundador da cosmogonia humana e social – para se constituir, então, e por assim dizer, uma 

“filosofia” capitalista (estruturada, completa, global, holística), que faça ver os arranjos 

humanos (sociais, afetivos, éticos, políticos) a partir dos padrões de “mercado”32. Assim o 

neoliberalismo se estenderia em maior plenitude, gerando um consenso mais sólido de 

aceitação das realidades sócio-econômicas presentes, com uma “capa” de “totalidade”, que, 

apesar de não abarcar profundamente a realidade social em sua análise, daria a impressão de 

fazê-lo, ou seja, apareceria como “holística” e “completa”. 

 É como Friedman, por exemplo, trata a História e as sociedades humanas – uma 

espécie de transição “evolutiva” de quando não se tinha mercado para quando se conseguiu 

ter – e os benefícios obtidos e oriundos dessa “evolução”, que segue moldes parecidos 

(embora estritamente econômicos) com os do “contrato social” (FRIEDMAN, 1984, p. 17 – 

28). Da mesma maneira, Hayek fala sobre um princípio cognitivo “liberal” de apreensão da 

realidade social (kosmos) diferente do habitual (taxis), muito mais “coerente” (segundo ele) 

com nossa “realidade” humana: se conforme o taxis, a sociedade se organizava em função de 

um centro articulador e aglutinador da multiplicidade das partes, conforme o kosmos, a 

multiplicidade de partes concorre livre e infrenemente por objetivos específicos, sem nem um 

centro nem um plano comum (HAYEK, 1985). 

 Obviamente, em ambos os casos os pensadores trabalhados (e por isso talvez tenham 

sido os expoentes que foram em sua corrente de pensamento) fizeram do “ponto zero” da 

convivência humana o big bang do mercado: Friedman ao tratá-lo como item distintivo da 

(para utilizarmos a terminologia dos clássicos) “sociedade civil” (ou seja, pós-“contrato 

social”); Hayek ao considerar que sua lógica de comportamento deve ser o padrão para nossa 

apreensão da realidade – e, claro, para a forma como nos relacionamos com ela (apesar – ou 

                                                 
32 Sobre esse aspecto, desde a Ideologia Alemã, de Marx & Engels – que fala do condicionamento necessário e 
esperado da super-estrutura por sua base material – ao recente Vida líquida, de Zygmunt Bauman, que trabalha 
conseqüências da vigência ideológica de bases neoliberais na atual sociedade capitalista de consumo – dentre as 
quais, curiosamente, está a de o próprio consumidor se sentir um “produto” – várias são as obras de qualidade e 
profundidade que podem ser consultadas.  



mesmo por conta – de todas as conseqüências desastrosas possíveis para a noção de “público” 

e “coletividade”). 

 Essa é uma forma muito astuta de promover um retorno às bases cognitivas mínimas 

de estruturação do social a fim de criar uma base teórica que não apenas favoreça uma ou 

outra proposta neoliberal, mas sirva de anteparo para todas as bandeiras levantadas por essa 

escola de pensamento – haja vista sua irretocável concordância com as regras capitalistas de 

expansão, lucro, propriedade privada, empreendimento individual e livre mercado. As 

propostas neoliberais, assim, pelo menos nos dois pensadores consultados para esta 

dissertação (e talvez em outros de porte e influências comparáveis, como von Mises), são, em 

seu conjunto, também “holísticas” por representarem, quando analisadas em profundidade, 

uma “visão integral” de mundo compatibilizada com a lógica de mercado. 

 A abordagem neoliberal de Hayek e Friedman constituem também, então, “uma 

proposta de construção de hegemonia ideológica que visa à redefinição global de noções 

explicativas da realidade social” na intenção de “fazer com que o econômico, o político e o 

social só possam ser pensados dentro das categorias que justificam o arranjo social 

capitalista” (GROS, 2003, p. 87). Uma cosmogonia não apenas do mercado e de seus fatores 

de peso, mas do universo social por inteiro, subordinado a uma pré-formatada, inquestionável 

e específica lógica econômica. 

 Criar uma nova cosmogonia explicativa da realidade termina por implicar, quando 

aceita e praticada, uma transformação cognitiva do corpo social, transformando conceitos 

tradicionais (como cidadão, responsabilidade coletiva, demandas públicas, atuação) em 

replicantes mercadológicos (consumidor, responsabilidade individual, reclamações pessoais, 

alienação) necessários ao ideário neoliberal para moldar o mundo “à sua imagem e 

semelhança”. Isso terminaria facilitando gritantemente, ao final – e para ficarmos apenas na 

área em que estamos trabalhando – a substituição da “política pela tecnocracia” (GROS, 2003, 

p. 87), por exemplo, e a transformação do “‘mercado’ capitalista na ‘sociedade’ capitalista, 

regida exclusivamente pela ‘verdade científica’ contida na economia administrada pelos 

tecnocratas”. 

 Nessa “sociedade” capitalista, vários conceitos habituas de qualquer comunidade 

política moderna ocidental (como “público”, “organização popular”, “reivindicação coletiva”) 

não existiriam ou não teriam mais o peso esperado, os agentes seriam “atomizados” na 

qualidade de indivíduos/consumidores, e as relações intersubjetivas se dariam eminentemente 

através do mercado. Não se teria mais uma política, mas, como dito acima, uma “antipolítica” 

– a incapacidade dos homens de, por sua própria vontade coletiva organizada, melhorar suas 



condições materiais de vida – e, além disso, um “Estado de pura coerção” – em que a figura 

estatal seria vista unicamente como o pólo opressor de uma relação de força nefanda, embora 

imprescindível33. 

 Chegar a essa “sociedade” seria uma conseqüência esperada do pensamento 

neoliberal, haja vista que, para os ideólogos vinculados ao modo de produção capitalista, essa 

“sociedade” capitalista não seria “outra coisa senão o desdobramento ‘natural’ dos impulsos 

aquisitivos e egoístas do ser humano”, já que “qualquer outra coisa que não seja capitalismo é 

‘artificial’ ou produto imprudente” (BORON, 2002, p. 140) do múnus político. Em resumo: 

como o ser humano não sabe se organizar senão pelo lucro e através da exploração egoísta, 

reduzir tudo (inclusive manifestações do público, democrático e/ou político) a economia seria 

uma dedução lógica de pensamento, principalmente se o prognóstico desse pensamento não 

consegue desatrelar, na sua simplicidade cínica de análise, uma predição social positiva de um 

futuro econômico necessariamente capitalista ao extremo. 

 Se, então, os processos sociais de pensamento e decisão não se podem dar mais 

dentro do contexto, vocabulário e perspectivas sociais, políticas e coletivas tradicionais da 

sociedade ocidental, e a economia se torna o centro nervoso do “sentir” e do “pensar” pós-

modernos (no recorrente dizer dos tecnocratas neoliberais), um outro resultado da expansão 

ideológica e intelectual do neoliberalismo no mundo seria tornar a economia “intangível” 

(intocável, absoluta) perante a política ou qualquer outra manifestação social, tendo em vista 

que todas somente existiriam nos termos e parâmetros do mercado – que, por sua vez, 

acabaria por absorvê-las ou traduzi-las34. 

 Ignorar as possibilidades de comportamento e pensamento fora da economia 

capitalista seria, segundo Boron (2002, p. 140 – 141), repercutir as “definições convencionais 

dos teóricos gerencialistas que concebem a globalização como um processo ‘irreversível e 

irresistível’”, e defender que “os Estados democráticos” – e também os demais agentes sociais 

e coletivos, como ONG´s e sindicatos – “devem cair de joelhos, dobrados” pela simples 

presença de um mercado global, inclusivo e idílico. Privilegia-se com essa forma de pensar 

condições e fatores que permitem a expansão ilimitada do capital e, como bem resumiu 

Denise Gros, ao fazer com que 

                                                 
33 Ou seja, que só existe, por conseqüência, para a exclusiva manutenção da normalidade e do respeito à 
legalidade dentro daquela específica sociedade em questão. (GROS, 2003). 
34 Assim, todas as formas de proposição, contestação, discordância, enfim, de expressão, passariam pela 
filtragem de venda/consumo, sendo parte da dinâmica econômica em vez de uma alternativa a ela. Sobre isso, 
certos exemplos na área de arte e entretenimento reforçam a validade dessas afirmações – mostrando, por 
exemplo, como artistas underground ou de contestação facilmente se tornam pop com o passar do tempo e subir 
das vendagens. 



 

[...] noções como igualdade, justiça social, cidadania e nação sejam 
substituídas, no espaço de discussão política, pelos novos termos 
condicionantes da “modernidade” – consumidor, mercado, produtividade, 
eficiência, qualidade – , o neoliberalismo transforma a nação num mercado. 
Sob esse prisma, a nação, historicamente constituída de cidadãos – sujeitos 
políticos que têm uma história comum de solidariedade, de lutas e de 
conquista de direitos, passa a ser apenas um mercado, constituído de 
consumidores cujas ações são definidas pela competitividade e pelo 
individualismo. No mercado, não há história social, identidade de classe, 
solidarismo. Nesses termos, o sujeito político, que se define por sua história, 
identidade social e ação coletiva, transforma-se em mero agente econômico 
individual. (GROS, 2003, p. 88). 

 

 Trata-se, em resumo, de 
 

[...] legitimar, teoricamente, um conjunto de mudanças na forma de gerir a 
economia e a sociedade, dentre as quais é central a diminuição do papel que 
o Estado desempenha num modelo econômico que permite maior integração 
dos países ao processo de globalização financeira, dos mercados e da 
produção. [...] Afinal, não se pode perder de vista que as teorias econômicas 
não são meras construções teóricas sobre alternativas econômicas, mas, sim, 
racionalizações de interesses políticos de classes e grupos conflitantes, e que, 
portanto, projetos econômicos pressupõem projetos políticos e sociais 
(Przeworski, Wallerstein, 1988). (GROS, 2003, p. 67 - 68). 

  

 Então, as dualidades “mercado versus Estado” e “capitalismo versus democracia” 

são dois fenômenos sociais tratados pelo neoliberalismo de acordo com uma agenda macro-

estrutural que o impele sistematicamente a fazer uso de argumentos os mais diversos em 

defesa dos mesmos objetivos – livre concorrência, propriedade privada, etc – e, em 

conseqüência, são, primeiro, conflitos dentro dos quais o posicionamento neoliberal é sempre 

previsível (privilegiando os fatores mercado e capitalismo contra os demais colocados), e, 

segundo, etapas estratégicas de um encampamento continuado e a longo prazo de fazer crer 

não apenas em pareceres econômicos/políticos, mas em uma visão de mundo “holística” e 

integrada que passa a conceber o mundo humano e seus arranjos sociais a partir de opções e 

padrões capitalistas, ou seja, de “mercado”. 

 
 
 
 
 
 



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 Em conclusão, podemos retirar de nosso itinerário teórico algumas considerações 

que resumem bem nosso labor de pesquisa. 

 Conforme verificamos de início, boa parte dos teóricos do Estado e analistas em 

geral da contemporaneidade vinculados ao neoliberalismo costuma apresentar a figura 

institucional do Estado nacional como “em crise” diante da globalização, dinâmica, ágil, e 

incessante. Ele estaria, por conseguinte, fadado a ter, em decorrência disso, suas funções 

severamente “diminuídas” diante da eficiência dos mercados em regular esse novo mundo 

“global”. 

 Curiosamente, essa é uma tese, além de precipitada a qualquer pessoa de bom senso, 

de um incrivelmente amplo alcance acadêmico e intelectual em geral, e é passada pelos porta-

vozes do neoliberalismo como “isenta”, “certa” e “inescapável”. Porém, justamente pela 

“ousadia” e “isenção” dessa proposta “científica” ela deve ser pensada como o que realmente 

é – um discurso de poder, que tende a ser muito mais normativo do que descritivo. 

A análise da figura do Estado e de seu comportamento no Ocidente parte da 

investigação de sua formação histórica, sua correlação com o desenvolvimento do capitalismo 

e, claro, a visão que tiveram desse processo pensadores e teóricos em geral, eminentemente os 

do liberalismo clássico, movimento intelectual com o qual tece vínculos o neoliberalismo. O 

liberalismo sempre tomou, do ponto de vista político, o Estado como um “mal necessário”, ou 

seja, algo indispensável para se ter o mínimo de “segurança dentro da lei”, mas mesmo assim 

nocivo pelo poder concentrado em si; e do ponto de vista econômico, por sua vez, o tomava 

como um “parasita improdutivo”, já que a geração de riqueza seria uma habilidade e uma 

competência individuais – e ao Estado não competiria nenhum papel nesse sentido, a não ser 

o de atrapalhar. 

Não admira, portanto, que o neoliberalismo tenha se valido de referências teóricas do 

liberalismo clássico e acentuado escolhas dessa escola de pensamento. Ele se destaca, dentre 

outras características, por trabalhar a figura do Estado opondo-se tenazmente a ele, e se torna 

interessante estudá-lo justamente para conhecer tanto as razões assumidas quanto as não 

assumidas dessa contraposição ferrenha. E já que o conhecimento sistemático e completo de 

uma forma de pensamento é impraticável, resolvemos estudar sua base a partir de dois 

referenciais costumeiros: Friedrich Hayek, com seu recorrente O caminho da servidão, e 

Milton Friedman e seu badalado Capitalismo e Liberdade. 



Tanto Friedrich Hayek quanto Milton Friedman, dois dos principais pensadores do 

movimento neoliberal e os dois consultados para a realização deste estudo, em obras 

consideradas capitais em suas próprias carreiras acadêmicas (O caminho da servidão e 

Capitalismo e Liberdade, respectivamente, que também obtiveram alta repercussão fora da 

academia), são concordes em afirmar a necessidade de não se intervir na economia (ou seja, 

seguir a regra do livre mercado) para se ter a manutenção da liberdade/dignidade humanas e 

as garantias mínimas de individualidade diante de um poder central “monopolizante” da 

economia e “concentrador” de funções. 

Hayek afirma que nesse poder “interventor” da economia existe o embrião do 

totalitarismo, que começaria a minar as bases da liberdade individual ao retirar do homem o 

seu básico – a sua liberdade econômica, sustentáculo de todas as demais liberdades. 

Friedman, por sua vez, retrocede à cosmogonia do mercado, e afirma que, como suas trocas se 

dão mútua e vantajosamente em um cenário livre de coerção, elas representam uma realização 

humana através da cooperação. 

Obviamente, tanto um quanto outro se equivocam ao tentar justificar a ausência do 

Estado da dinâmica social, especialmente no que tange à área social e de políticas públicas em 

geral. Ora, se para Hayek a questão é manter a liberdade e a dignidade humana pela 

manutenção da liberdade econômica, em um determinado momento somente isso 

simplesmente não vai ser suficiente – assim como a intervenção do Estado na economia para 

promover saúde, educação e outras políticas de responsabilidade social não é um desrespeito à 

liberdade humana, mas, ao contrário, uma demonstração de respeito e responsividade diante 

da miséria, da precariedade econômica e das necessidades sociais/individuais. 

Da mesma forma, no fito de “demonizar” o Estado, Friedman idealiza um mercado 

que não existe; ele é um espaço de disputa injusto, imprevisível, excludente e privilegiado, e 

não uma “robinsonada” idílica em que todos participam voluntariamente de maneira 

vantajosa. Friedman ignora, assim, com sua pastelada epistemológica, a historicidade do 

mercado e sua composição assimétrica através dos tempos. Não se pode tratá-lo como um 

lugar de liberdade a priori, e, da mesma forma (e justamente por isso), não se pode criticar o 

Estado por interferir na “lógica do mercado”, mormente se este o faz baseado em políticas de 

compensação e auxílio a coletividades desassistidas. 

Assim, se Hayek começa pela defesa da liberdade econômica e da tolerância política, e 

termina a todo custo tendo de defender os direitos de propriedade e de lucro contra tudo e 

contra todos, Milton Friedman também vê os efeitos de sua teoria se voltarem contra si, mas a 

partir de sua formulação original, que trata o mercado a partir de premissas teóricas 



insustentáveis e fantasiosas. Ambos tentam minorar a importância ou funcionalidade do 

estado diante de uma deificação da livre concorrência, do mercado e da economia, mas justo 

aí demonstram suas imprescindibilidade como instância de formulação de políticas públicas 

contra-hegemônicas. 

Os neoliberais citados, assim como quase todos os demais entusiastas dessa corrente 

de pensamento, na verdade se preocupam em, primeiro, abrir novas possibilidades de 

expansão para o ânimo capitalista e, segundo, obstar resistências articuláveis através do 

potencial democrático e contra-hegemônico que tem a figura estatal de se contrapor aos fluxos 

circulatórios e expansivos do capitalismo atual – e por isso o atacam insistentemente, 

passando, além do mais, a idéia de ineficiência e crise estatal (o que redunda em uma política 

pró-mercado e de retração da intervenção estatal).      

O que interessa, então, ao pensamento neoliberal não é desacreditar a figura do Estado 

“em-si”, mas dentro de seu discurso mostrá-lo como demeritório a fim de privilegiar, nos dois 

conflitos verificáveis (“mercado versus Estado” e “capitalismo versus democracia”) os pólos 

de interesse do neoliberalismo, mercado e capitalismo. O Estado permaneceria como figura 

essencial apenas na qualidade de agente econômico gerenciador de crises econômicas e riscos 

financeiros, mas mesmo isso é cabalmente não assumido pela ideologia neoliberal, que 

deliberadamente ignora o papel e a função que o estado capitalista tem tido para benesses dos 

demais agentes econômicos privados de mercado – e o próprio suporte financeiro e 

publicitário que o neoliberalismo teve como ideologia para se expandir para o mundo – muito 

dele justamente estatal. 

Assim, o Estado, pela visão neoliberal, restaria recolhido a menos veios sociais de 

atuação diante do mercado, e esvaziado de seu potencial democrático e da sua capacidade de 

canalizar demandas democráticas contra as expansões produtivas e reprodutivas do modo de 

produção atual, reduzindo-se assim, ao mesmo tempo, os limites ao mercado com a retração 

do Estado, e a possibilidade de se utilizá-lo como espaço e canal articulador de demandas e 

resistências contra-hegemônicas ou populares, as quais muitas vezes somente por seu 

intermédio ganham força institucional suficiente para se fazer valer, dentro das normas 

jurídicas prevalecentes, diante de agentes econômicos de reprodução/ampliação capitalista. 

Além disso, e dado que os próprios governos auto-intitulados neoliberais não se 

encolhem diante do mercado, nem deixam de executar suas possibilidades democráticas por 

melindres econômicos, pode-se constatar que o neoliberalismo é um sistema de pensamento 

para “exportação”, ou seja, dita regras para serem seguidas por outrem, mas nunca assumidas 

para serem obrigatoriamente seguidas por quem as enunciou. 



Acrescente-se que o neoliberalismo é uma forma de pensar que se pretende 

“totalizante” e “holística” no sentido de que pretende formar não apenas novas visões do 

econômico e do político de acordo com as regras básicas de expansão e reprodução do 

capitalismo, mas uma visão completa de mundo que tome como princípio fundador a lógica 

do mercado, seu “surgimento evolutivo” dentro do corpo social e sua lógica individual de 

competição entre agentes econômicos atomizados. O neoliberalismo tenta, assim, construir 

uma hegemonia que interfira não apenas na maneira de se pensar política e economia, mas 

que seja ela própria uma maneira de pensar distinta, uma espécie de “filosofia capitalista” 

regida pelo big bang do mercado e reduzindo as demais manifestações sociais ao espectro, 

linguagem e valores do modo econômico atualmente prevalecente. 
Logo, o discurso neoliberal é um discurso de poder que tenta normatizar para outros 

agentes, países e coletividades uma série de medidas não adotadas pelos próprios sítios 

originários da emissão, e uma tentativa ideológica e interessada de, primeiro, tanto abrir 

espaços para a expansão capitalista/imperialista mundial quanto, segundo, de desmobilizar 

espaços e canais de contestação pela desautorização da esfera pública e política (ou, em uma 

palavra, democrática) residente e expressada na figura institucional Estado. Isso fica 

particularmente claro quando analisado o seu comportamento prático e concreto diante das 

realidades históricas, como, aliás, se recupera muito bem do momento presente. 
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