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Mas não se preocupe, meu amigo 
Com os horrores que eu lhe digo.  

Isto é somente uma canção.  
A vida, realmente, é diferente 

Quer dizer: ao vivo é muito pior! 
                                                               

Belchior 
 

Y parece enterrado el pueblo 
Pero a maíz vuelve a la tierra 

Atravesaron el silencio 
sus implacáveis manos rojas 
Desde la muerte renacemos 

  
Pablo Neruda 
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RESUMO  

 Este trabalho tem por objetivo analisar como Adam Smith, um dos fundadores 

do regime liberal, foi visto por Roberto Campos, um dos patriarcas do liberalismo 

brasileiro. Neste sentido, se mostrará como e porque o legado do escocês foi 

utilizado para legitimar o novo padrão de acumulação necessário ao capitalismo a 

partir da segunda metade do século XX. Assim, se procurará explicitar que as 

alterações na roupagem discursiva de Campos coadunam-se com as exigências do 

capitalismo em crise e foram fundamentais para a criação de outro senso comum. 

Para alcançar tais metas se avaliará como a retórica liberal do brasileiro, 

harmonizada com autores estrangeiros de mesma visão, tornou-se uma arma 

relevante ao transformar Smith em um mito alheio aos critérios político-econômicos 

defendidos pelo mesmo; mas valioso ao que pretendia Roberto Campos.     

Palavras-chave: Adam Smith. Roberto Campos. Capitalismo. Liberalismo. Trabalho. 

Mito.  

ABSTRACT 

This work aims at analyzing how Adam Smith, one of the founders of the 

liberal regime was seen by Roberto Campos, one of the patriarchs of Brazilian 

liberalism. In this sense, it will be shown how and why the legacy 

of Scotland was used to legitimize the new pattern of accumulation necessary to 

capitalism from the second half of the twentieth century on. So, it is the intention to 

make explicit that the changes in Campos‘ discursive form are consistent with the 

requirements of capitalism in crisis and were fundamental in the creation of 

another common sense. To achieve these goals it will be assessed in what way 

the liberal rhetoric of the Brazilian, harmonized with foreign authors with the 

same vision, has become an important weapon to transform Smith into a myth in 

contrast to the political and economic criteria advocated by the same, but valuable to 

what Roberto Campos intended. 

 

Ken Words: Adam Smith. Roberto Campos, Capitalism. Liberalism. Labour. Myth. 
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INTRODUÇÃO 

 

      Um dos personagens centrais desta dissertação é Adam Smith (1723-1790). 

Um autor mundialmente reconhecido e trabalhado debaixo de um arco significativo 

de enfoques. Até hoje Smith é resgatado quando questões sobre economia-política 

são trazidas à liça; e assim renovam-se incessantemente sua figura e seu legado. 

No entanto, a originalidade do que será aqui discutido é atinente ao modo como 

Smith foi interpretado por um economista brasileiro contemporâneo que dizia 

abraçar o instrumental discursivo do escocês que viveu no século XVIII. Ele chama-

se Roberto de Oliveira Campos (1917-2001). É considerado um dos patronos do 

liberalismo nacional; e os frutos de sua luta em prol deste sistema – ou o que ele 

acreditava ser liberalismo – começaram a ser colhidos quando ainda estava vivo e 

abundaram ainda mais, como se irá verificar nas páginas a seguir, depois de sua 

morte. Outra noção relevante que perpassa este texto é a de que Smith serviu como 

arma ideológica quando, na viragem dos anos de 1960 para 1970, foi preciso 

reformular as relações capitalista-liberais; fenômenos estes que são intimamente 

congraçados. 

      Roberto Campos se converteu no inexaurível fiel escudeiro de Smith e em 

seu estandarte pintou as cores liberais que o contexto histórico-sociológico mundial 

em crise requeria – em seu caso particular o Brasil do final dos anos de 1980 –, 

quando se sucedeu a abertura política. Para ele era apropriado – e ainda é 

conveniente para muitos – travar combates intelectuais com a artilharia teórica de 

calibre smithiano, almejando não apenas reforçar o seu poderio argumentativo, mas 

atestá-lo. Campos e os que vieram antes e depois dele, liberais ou não, se 

entusiasmaram com a retórica brilhante de Smith que, ao analisar ao seu próprio 

tempo, fornecia subsídios alvissareiros para o entendimento do novo mundo que 

irrompia. Enfim, o escocês outorgava as trocas comerciais predicados tais que 

proporcionariam à humanidade desfrutar relações e benesses inusitadas. Mas havia 

uma variável não ponderada e impossível de ser desemaranhada sem comprometer 

toda a lógica sistêmica da ―perfeita liberdade‖ smithiana; seu nexo era, ressalva-se, 

bem mais difícil de ser desvelado na época de Smith do que na dos seus 

correligionários do século XX e XXI. Ou seja, o acúmulo de riquezas das nações e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1917
http://pt.wikipedia.org/wiki/2001
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os seus sentimentos morais estavam determinados indissoluvelmente por outra 

formulação: a necessidade do capital – ou de sua forma mais requintada, o 

capitalismo – em se autorreproduzir permanentemente sob pena de perecer. Se 

assim é, todos os arranjos societários e as relações que daí emanam e lhe infundem 

alterações – o que inclui seu principal opositor, o trabalho –, devem ser ajustados 

para a mira desse alvo. Esse rigor implacável de autopreservação sistêmica 

submete o mundo a uma ordem férrea que dialeticamente – conforme se entrançam 

uma série de determinações conjunturais –, pode apertar ou afrouxar, flexibilizar ou 

enrijecer ainda mais os laços hierárquicos sociais, imprescindíveis que são, em 

maior ou menor densidade, para o regime em curso. Há, ainda, dentro de sua lógica 

sistêmica, um círculo de normatizações de poder e de conduta imposto à miríade de 

capitais. Rompê-lo significaria cultivar novas relações sociais e, concomitantemente, 

um novo modo de produção. Por essas razões Campos, bem como a ramificação 

ideológica à qual pertence, não se permite aceitar tal percepção. Assim, um regime 

econômico à mercê da lucratividade e que encapsula sua força produtiva, o trabalho, 

nessa mesma dinâmica, não redunda em um fenômeno planejado; mas sim, está 

refém de uma incontrolabilidade  mecanicista. 

Considerando que o que capital é um conceito-chave deste trabalho convém, 

já nestas primeiras páginas, defini-lo e descortinar sua formação histórico-

sociológica. Critérios esses orientados pelos princípios de sua estrutura irrevogável, 

que, a despeito de suas variadas configurações, não transmutam. Destarte, mesmo 

tendo-se em vista que há à disposição uma larga possibilidade interpretativa do 

fenômeno, a linha adotada será a utilizada por Karl Marx e que, no século XX, foi 

revitalizada pelo húngaro Istvan Mészáros. Assim, a presença do capital, antes de 

tudo, não se restringe tão-somente ao capitalismo, pois possui uma atuação que 

perpassa os modos de produção pretéritos a ele, tais como o escravista, feudal e 

mercantil, por exemplo. Contudo, é no capitalismo que o capital irá assumir a sua 

forma mais complexa, ou seja, o capital industrial. Portanto, o capital é uma relação 

de produção sócio-econômica e uma de suas formas de manifestação é o 

capitalismo. Diz Marx: ―Eu posso naturalmente separar o capital desse capitalista 

singular e o capital pode passar a um outro capitalista. Mas perdendo o capital, ele 

perde a qualidade de capitalista. Por conseguinte, o capital é decerto separável de 

um capitalista singular, mas não do capitalista que, enquanto tal, se defronta com o 

http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&biw=1024&bih=677&sa=X&ei=a-M_T8rpOIXetgeFnegs&ved=0CBoQBSgA&q=incontrolabilidade&spell=1
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trabalhador‖ (Marx, 2011, p.236). Ou seja, é possível existir capital sem capitalista, 

mas não capitalista sem capital. Neste sentido, integra fundamentalmente a práxis 

do capital a alienação do trabalhador dos meios de produção. Em outros termos: a 

alienação manifesta na separação do trabalhador dos meios de produção, quando 

da imposição de um poder apartado do trabalho e comandando o processo 

produtivo. Desta maneira, as formas assumidas pelo capital em sua marcha 

histórico-sociológica, isto é, as personificações do trabalho e dos donos dos meios 

de produção arbitradas pelo capital podem existir debaixo de outras configurações 

além da capitalista, desde que estejam em uma relação de dependência 

exploratória, ou contratual/econômica ou politicamente decididas pelo modelo de 

capital hegemônico. Seja, por exemplo, no modelo de trabalhador assalariado 

subordinado ao capitalista privado ou ainda aquele submetido ao modelo 

soviético/stalinista estatal que vigorou no leste europeu até a década de 1990. 

(MÉSZÁROS, 2002, p.720-721). Em ambos os casos tais divisões de trabalho, por 

serem estruturalmente desiguais e antagônicas, requerem para a sua 

operacionalização um aparato legislativo e repressivo favorável aos donos do capital 

(MÉSZAROS, 2002, p.1028-1029). Conforme o alemão: 

Portanto, todos os progressos da civilização ou, em outras palavras, 
todo o aumento das forças produtivas sociais, ‗se se quiser‘ das forças 
produtivas do próprio trabalho – tal como resultam da ciência, das 
invenções, da divisão e da combinação do trabalho, do 
aperfeiçoamento dos meios de comunicação, da criação do mercado 
mundial, da maquinaria, etc. – não enriquecem o trabalhador, mas o 
capital; em consequência, só ampliam o poder que domina o trabalho; 
só multiplicam a força produtiva do capital. (Marx, 2011, p.241; grifos 
do autor).  

E acrescenta:  

Todavia, até que ponto o próprio processo de produção geral é 
modificado historicamente, tão logo aparece exclusivamente como 
elemento do capital, isso é algo que tem que resultar do 
desenvolvimento do capital, da mesma maneira que da compreensão 
simples das diferenças específicas do capital devem resultar seus 

pressupostos históricos em geral. (Marx, 2011, p.251; ênfase 
nossa).  

      Isto posto, voltando ao último termo antes da conceituação de capital – ou 

seja, mecanicista –, ele nos remete ao título da dissertação de doutoramento de 

Fernando Araújo, Adam Smith: o conceito mecanicista de liberdade. Esta obra, de 
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grande fôlego e erudição, preocupa-se em demonstrar as falhas de Smith ao 

procurar lucubrar o que seria liberdade, um dos três componentes que integram o 

dístico revolucionário francês, e depois mundial, que tomou conta do planeta a partir 

do século setecentista. Araújo é pródigo em distinguir as carências do construto 

smithiano no que chama, por exemplo, de suas leis econômicas. Ali, mas não 

somente, expõe um Smith sem uma solução categórica para itens como o comércio 

internacional, por exemplo (ARAÚJO, 1997). O que não é – ou não deveria ser – 

surpreendente, já que Smith, provavelmente sem perceber a fundo a lógica do 

sistema sobre o qual se debruçava, em alguns momentos precisava recorrer a 

malabarismos teóricos para compatibilizar o capital com o seu principal antagonista, 

o trabalho; bem como a contenda, também imperativa para o concerto 

capitalista/liberal, entre capitais em suas disputas concorrênciais. Assim, as saídas 

de Smith para tais impasses, em não poucas vezes, se revezavam entre 

negociações de viés moral/moralista e ponderações do que seria mais adequado, ou 

menos prejudicial, para os atores envolvidos no processo. O ímpeto normativo 

inerente ao capital não era, portanto, inquirido. 

         Se Smith obviamente não rompe com o sistema por ele analisado, aliás, pelo 

contrário, suas premissas somente poderiam se restringir aos preceitos do capital – 

seu corpo analítico não poderia ser outro. Então, se tal questão não é ao menos 

considerada, há uma ‗naturalidade‘ em seu pensamento mecanicista, além de certa 

previsibilidade em suas ideias e soluções para os conflitos sociais. Em suma, 

conciliá-los em busca de justiça social basicamente norteada pelo trabalho. Todavia, 

estes aspectos hoje, em analogia com aqueles que se reputam seus herdeiros 

intelectuais, parece menos importante ou ausente, como se verá. Assim, a não 

consideração das motivações alheias, da consciência, da liberdade e do ‗fator 

humano‘ como variável independente, como o acusa Araújo (ARAÚJO, 1997, p.748-

749), só serão efetivamente independentes, não-mecanicistas e dialéticas se 

quebrarem a concretude do regime prevalecente e, portanto, da subjugação do 

trabalho ao capital. Sem questionar tal problemática incorre-se, séculos depois, na 

mesma leitura mecanicista de Smith. Claro, as vontades individuais e coletivas e 

suas correspondentes subjetividades têm um importante espaço de atuação. Porém, 

estão relacionadas às graduações oferecidas e conquistadas dentro de um 

específico contexto espaço-temporal, isto é, tais arbítrios têm suas fronteiras 
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demarcadas e enclausuradas pelos vínculos que fazem a dinâmica deste modo de 

produção configurar-se e reproduzir-se como ele é. Se assim não fosse seria outro 

arranjo qualquer; não este. Apesar disto, dois elementos entremeados tornam o 

olhar do escocês auspicioso: primeiro, sua visão iluminista de progresso evolutivo e 

irreversível; segundo, o capitalismo e sua tendência expansiva apresentavam na 

época de Smith ciclos de crescimento positivos mais longos e suas crises, também 

cíclicas, eram menos severas.  

      O espírito conciliativo de Smith pode ser considerado um mérito, se o 

compararmos com os seus herdeiros ditos liberais de séculos à frente. Há, ademais, 

nuances teóricas no professor de Glasgow que, mesmo em tópicos fundamentais, se 

não foram por ele relativizadas, se prestam a outras interpretações. Porém, em toda 

a sua obra, a busca do progresso social estava em primeiro plano; e isso fica claro 

nos ajuizamentos ambíguos, quiçá contraditórios, sobre temas controversos que 

pudessem inibir essa procura. A não absolutização de alguns assuntos importantes 

tratados por Smith é muito provável que possa indicar que o seu sistema 

apresentava situações que mereceriam, no mínimo, um olhar que transgredisse a 

unilateralidade. O que sugere também um mercado sujeito a restrições, controles e 

reparos. Aliás, Smith nunca deu a entender peremptoriamente, como se perceberá 

adiante, que o mercado estaria envolto em um manto de sacra infalibilidade, mesmo 

quando a livre concorrência fosse o regramento geral. 

      Realça-se: os motivos para que Smith, em sua essência, seja lido de outra 

maneira não são religiosos, porém alicerçam-se em critérios político-econômicos 

objetivando a validação do status quo vigorante. A relevância, portanto, que reveste 

esta pesquisa ampara-se neste pilar: a intenção de desnudar a refrega esgrimida 

não apenas em atos, movimentos sociais, acordos, conquistas, reações repressivas 

e legislativas, mas, igualmente, manifesta na força das ideias escritas, proferidas, 

divulgadas e, propositalmente ou não, distorcidas. Roberto Campos optou por uma 

dada versão interpretativa do escocês; e essa, como não poderia deixar de ser, 

harmonizava-se e respaldava o que acreditava ser o modelo liberal mais adequado 

para o mundo e o Brasil de seu tempo. Ou melhor: especificamente para o Brasil 
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pós-ditadura civil-militar 1e já premido por uma nova guinada sistêmica internacional. 

Mas antes, analisando-se em retrospectiva, Roberto Campos, ao servir a ditadura 

civil-militar nacional, já semeava o terreno do seu futuro liberalismo. Assim, como se 

verá, os seus conceitos de liberalismo se modificaram com o tempo. 

 Neste sentido − e a fim de reforçar a escolha do seu nome −, Roberto 

Campos, um ex-seminarista, foi professor universitário de economia e ministro do 

Planejamento do governo Castello Branco. Seu ministério, entre outras medidas, 

responsabilizou-se pelo o Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG), que 

imprimiria as diretrizes da economia brasileira pós-golpe (o que incluía debelar a 

inflação); pelo projeto de reforma agrária (Estatuto da Terra), fruto das mobilizações 

sociais presentes no campo e que começavam a se articular no Brasil desde a 

década de 1950 e pela reorganização do Conselho Nacional de Política Salarial. 

Campos ainda integrou o grupo que criou o Banco Nacional da Habitação (BNH), o 

cruzeiro novo, além de redigir os artigos econômicos da Constituição de 1967. Sua 

presença no governo colaborou para a exclusão da vida pública dos líderes sindicais 

mais combativos na época, o que impôs uma política salarial à mercê do caráter 

discricionário do novo regime (PEREZ, 1999, p.145).  

Roberto Campos esteve também na criação, em 1966, do Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço e na revogação da lei de remessa de lucros (Lei nº 4.131, de 

03 setembro de 1962) elaborada pelo gabinete de João Goulart. Fato que gerou um 

elemento de instabilidade entre o governo e o empresariado nacional, mesmo este 

maiormente favorável ao golpe (SANTOS,2000). Anteriormente exerceu cargos no 

governo de Getúlio Vargas no qual foi um dos fundadores do atual Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Na gestão de Juscelino 

Kubitschek, por sua vez, foi um dos coordenadores do Plano de Metas, bem como 

superintendente e presidente do BNDES. Ocupou, ainda, os postos de embaixador 

do Brasil em Washington no governo João Goulart e, em Londres, quando da 

presidência de Ernesto Geisel. Posteriormente elegeu-se senador pelo Partido 

Democrático Social (PDS) de Mato Grosso (1983-1991), sua terra natal, e, em 

                                                 
1
 De modo geral o senso comum, bem como considerável parte dos meios acadêmicos, refere-se aos 

golpes de Estado latino-americanos das décadas de 1950, 1960 e 1970 como sendo apenas 
ditaduras de cunho militar. Assim, propositalmente ou não, desresponsabilizam o conjunto da classe 
dominante civil burguesa que articulou, financiou e se beneficiou daqueles governos, o que inclui a 
grande mídia. Por isso o emprego, por este trabalho, da palavra composta. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Nacional_da_Habita%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cruzeiro_novo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1967
http://pt.wikipedia.org/wiki/Get%C3%BAlio_Vargas
http://pt.wikipedia.org/wiki/BNDES
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juscelino_Kubitschek
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juscelino_Kubitschek
http://pt.wikipedia.org/wiki/Plano_de_metas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diplomacia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Washington,_DC
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Goulart
http://pt.wikipedia.org/wiki/Londres
http://pt.wikipedia.org/wiki/Geisel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Senador
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=partido%20pds&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FPartido_Democr%25C3%25A1tico_Social&ei=wRmgTpu1DMT10gHbwq3XBA&usg=AFQjCNHyUAWki2yS-BFx2lToYH2azLdjhQ&cad=rja
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=partido%20pds&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FPartido_Democr%25C3%25A1tico_Social&ei=wRmgTpu1DMT10gHbwq3XBA&usg=AFQjCNHyUAWki2yS-BFx2lToYH2azLdjhQ&cad=rja
http://pt.wikipedia.org/wiki/PDS
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso
http://pt.wikipedia.org/wiki/1983
http://pt.wikipedia.org/wiki/1991
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seguida, tornou-se deputado federal pelo Rio de Janeiro em duas legislaturas entre 

os anos de 1991 a 1999.  

Mas voltando a Smith, se tentará demonstrar a elasticidade teórica, quando 

convém, dos liberais ao empregar as palavras do britânico em prol do núcleo central 

aqui proposto, a saber, a necessidade do capitalismo/liberalismo empreender um 

novo recorte cognitivo que satisfaça a etapa histórica que atravessa. Mais não só 

isso: entremeando esse processo está a busca da criação de um novo senso 

comum de largo alcance, objetivando convencer o público não-técnico da urgência 

de determinadas medidas, fundamentalmente perpetradas pelo Estado. Em uma 

palavra: a feitura de uma costura propagandística que informalize e naturalize esse 

painel doutrinário. O processo configura-se, enfim, na tentativa e na efetiva 

elaboração de outro modus operandi administrativo/tecnicista/legislativo envolvendo 

a relação trabalho/capital e seus representantes estatais e privados, sejam eles 

domésticos ou internacionais. 

       Os adeptos do liberalismo vêm cumprindo o papel de aparar as rebarbas da 

nova peça discursiva e concreta desde a crise capitalista do final dos anos de 1960. 

Roberto Campos estava entre eles – e é o que se verá adiante em seu discurso –, 

pois foi uma das vozes pioneiras em desfraldar em território nacional as bandeiras já 

empunhadas em âmbito global. Porém, em não raras vezes, a fim de corroborar com 

o que diz, tal como fazem outros assumidos liberais aqui tangenciados, hipostasiou 

componentes basilares do arsenal argumentativo de Adam Smith. Esse aspecto 

reforça a importância deste trabalho, ao considerar que está em pauta a disputa do 

controle social através não apenas da informação fornecida, mas também por quem, 

com quais interesses e como ela é interpretada e propalada. Nesse afã encontra-se 

a permanente tarefa de solidificar um particular contorno de liberalismo.  

       Esta pesquisa conecta-se com a história sociológica do presente, adaptando 

uma expressão de Júlio Aróstegui 2, na qual, mesmo se tratando de uma análise de 

âmbito macroestrutural, há sempre expressa uma relação dialética individualizada e 

imediata, sentindo e agindo sobre o processo maior. Ficará também evidente que os 

vínculos aqui apresentados possuem um recorte espaço-temporal abrangente. Haja 

                                                 
2
 Retirada do título de seu livro ―La Historia Vivida: sobre la historia del presente‖. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Deputado_federal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1991
http://pt.wikipedia.org/wiki/1999
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vista que se, por um lado, reportam-se à Europa setecentista de Adam Smith; por 

outro, ocupam-se em depreender como e por que sua carga teórica foi assimilada 

séculos depois de sua morte no Brasil do século XX. Ou por outro ângulo: o fio 

condutor deste trabalho é o escrutínio das tentativas de aproximação de dois tempos 

histórico-sociológicos que procuram fundirem-se, já que um se encarregará de 

modificar o outro em prol de, logo mais à frente, conciliarem-se e legitimarem-se 

sendo um só. Ilação esta verossímil de ser comprovada na medida em que o 

liberalismo, ou os liberalismos, estão coadunados não somente a um desejo de 

aplicabilidade. Mas igualmente a uma necessidade político-econômica conjuntural 

amparada e justificada por um aparato de conhecimento oriundo das Ciências 

Sociais. Este critério traz ainda a luta pela hegemonização da nova etapa percorrida 

pelo capital para que o sistema de trocas, em seu conjunto, possa ser mais 

facilmente assimilado, coordenado e exercido. 

 Cabe aqui transparecer como o termo hegemonia será empregado, tendo em 

vista que é um ponto chave para a apreensão não somente do regime dominante em 

sua constante busca de legitimação e espraiamento, mas também para o 

entendimento das lutas internas conjunturais perpetradas pela constelação de 

capitais a fim de perpetuar o regime. Esses embates intestinos, pois, irão selecionar 

os capitais mais aptos para levar adiante o conjunto do aparelho sistêmico. Assim, a 

posição de uma ou mais frações do capital como líderes político-econômicos em um 

dado contexto, precisará pari passu propalar que ela ou elas é/são dotadas de 

predicados tais que efetivamente merecem o seu novo status de preponderância 

frente as demais. De tal modo, é imprescindível ganhar legitimidade perante os seus 

pares sociais e evitar conflitos de monta que coloquem em risco a ordem do capital, 

o que significa, por conseguinte, que sejam capazes de melhor administrar o 

sistema. (Mesmo ponderando-se que tais confrontos, em algumas circunstâncias, se 

tornem necessários para o capital se reciclar e seguir em frente). Todavia, ainda 

mais indispensável é fazer valer, no conjunto social como um todo, que as razões 

que alçam específicos segmentos do capital ao patamar de comando são justas e 

naturais. Hegemonia, portanto, não significa a estabilização social inerte. Haja vista 

que o conceito e seu exercício pressupõem, dentro de um quadro de pluralismo pré-

definido que não ameace o cerne do poder da classe social dirigente, formas de 

expressão dialógicas, bem como a anuência de determinadas reivindicações 
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classistas. Hegemonia é, então, compreendida como uma categoria dotada de poder 

de convencimento a favor da continuação da ordem dominante. Ou, sob outro 

ângulo, das possibilidades de contraposição a esta mesma ordem. 

 O italiano Antonio Gramsci em seus Cadernos do Cárcere fornece a 

lapidação do viés aqui utilizado de hegemonia. Sua proposta do conceito abraça 

todos os ramos da sociedade e enlaça dialeticamente a categoria superestrutural à 

sua base material; que reciprocamente nutrem-se. Reflete Gramsci ao descrever o 

homem de massa – no que tange à construção de sua consciência teórica e o 

vínculo desta com a sua ação –, em afrontamento com a hegemonia dominante: 

É quase possível dizer que ele tem duas consciências teóricas (ou 
uma consciência contraditória): uma, implícita na sua ação, e que 
realmente o une a todos os seus colaboradores na transformação 
prática da realidade; e outra, superficialmente explícita ou verbal, que 
ele herdou do passado e acolheu sem crítica. Todavia, esta 
concepção ―verbal‖ não é inconsciente: ela liga a um grupo social 
determinado que influi sobre a conduta moral, sobre a direção da 
vontade, de uma maneira mais ou menos intensa, que pode até 
mesmo atingir um ponto no qual a contraditoriedade da consciência 
não permita nenhuma ação, nenhuma escolha e produza um estado 
de passividade moral e política. A compreensão crítica de si mesmo é 
obtida, portanto, através de uma luta de ―hegemonias‖ políticas, de 
direções contrastantes, primeiro no campo da ética, depois no da 
política, atingindo, finalmente, uma elaboração superior da própria 
concepção do real. A consciência de fazer parte de uma determinada 
força hegemônica (isto é, consciência política) é a primeira fase de 
uma ulterior e progressiva autoconsciência, na qual teoria e prática 
finalmente se unificam (GRAMSCI, 2006, p.103).      

Logo, a hegemonia é um processo histórico-sociológico. Ou como diria 

Gramsci, é ―também a unidade de teoria e prática, não é um dado de fato mecânico, 

mas sim um devir histórico‖ (GRAMSCI, 2006, p.102,103). No que complementa 

Gruppi: ―A hegemonia, portanto, não é apenas a política, mas também um fato 

cultural, moral, de concepção de mundo‖ (GRUPPI,2000,p.73). Todos 

inextricavelmente atrelados à construção ou ao desterro de poderes. Assim sendo, 

para o que esta pesquisa procura alcançar, a hipótese principal é de que o crescente 

afã sistêmico de abertura de fronteiras para a livre circulação do capital em crise, 

aliada à supressão de direitos do trabalho, necessita de uma nova modelagem 

discursiva e comportamental hegemônica. Em uma palavra: vincula-se à atual 

intenção de colocar o trabalho à mercê inconteste, mas agora debaixo de outra 

conjuntura e enfoque, dos anseios do mercado. O que será/é exercido segundo a 
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corrente liberal predominante e, portanto, mais apta em sua tarefa de re-

estruturação do aparato de poder dominante e suas relações.                

A vigente organização sócio-metabólica, para utilizar uma expressão do 

século XIX resgatada por István Mészáros, exige rupturas autoimpingidas 

intentando, infatigavelmente, re-estruturar a dicotomia capital/trabalho e de novo 

articulá-la em âmbito mundial para que melhor reproduza o sistema. Tais buscas 

fazem com que frequentemente sejam aparadas as arestas que sobejam em um 

dado contexto sem, todavia, tocar nas peculiaridades inerentes e indispensáveis ao 

status quo. Essa refrega, quando sucedida na esfera das ideias ou em outra 

qualquer, não ocorre por ventura; mas sim, compartilha os objetivos e estratégias 

postas em jogo pelos atores sociais implicados no renovado cenário liberal que quer 

se impor.   

 A linha organizacional deste trabalho, dividida em quatro capítulos, adotará 

os seguintes parâmetros: no primeiro, se avaliará como a trajetória de Adam Smith 

foi construída, bem como historicamente tem se efetivado a importância da mesma 

para o respaldo das interpretações políticas e econômicas liberais, sobretudo as 

atualmente em curso. No Capítulo posterior, se buscará tecer um painel da quadra 

hoje vivenciada pelo capitalismo e como ela enseja as formatações liberais mais 

adequadas para a permanência do regime e da suplantação da crise ora vigente. No 

Capítulo 3, se fará de modo ainda mais incisivo, os paralelismos e cruzamentos 

entre a teoria de Smith e Campos, trazendo à luz como as concepções do segundo 

sobre o primeiro foram e são notáveis para o que se entende a respeito de 

liberalismo brasileiro nas últimas décadas; condizentes que são com as 

características do mesmo fenômeno em âmbito global. Ou seja, em ambos os casos 

objetivando aprofundar, intensiva e expansivamente, as relações de subserviência 

do trabalho frente ao capital. Salienta-se que estas investigações percorrem toda a 

pesquisa e, como se verá, as leituras de Campos atinentes ao escocês estão para 

além dos seus equívocos graves, já que se relacionam com as necessidades de 

construção de um esteio de legitimação intelectual acadêmica macroestrutural do 

sistema; procedimento este elaborado por aqueles que Antônio Gramsci chamava 

de ―intelectuais profissionais‖ (GRASMCI, 2010). Para que assim, a partir desse 

primeiro filtro ideológico, tais concepções possam ser disseminadas e entendidas de 
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acordo com as linguagens requeridas por um dado público alvo e, de maneira mais 

abrangente, se tornarem senso comum para o conjunto social como um todo. 

  No desfecho, ou Capítulo 04, se intencionará provar os liames propostos e 

evidenciados durante a pesquisa. Demonstrando a relevância de Roberto Campos 

como prócere de uma específica corrente liberal e de uma classe social que desta 

se beneficia. Qual seja: a classe social dominante que se favorece da confecção de 

justificativas para o exercício e para as mudanças das prerrogativas de poder que 

competem ao capitalismo e lhe são inerentes; mas que, no entanto, não firam o 

coração de seu funcionamento. Assim, a vertente interpretativa de Campos do que 

significa o liberalismo, coadunada com outros intelectuais nacionais e estrangeiros, 

enquanto estrutura de pensamento e justificativa teórica, será fundamental para 

implantar as ações requeridas pelo capitalismo no atual ponto de seu itinerário 

histórico-sociológico. Neste sentido, sublinha-se, Adam Smith será o mote aqui 

utilizado. 

 Ao feitio de Roberto Campos existem outros tantos intelectuais fomentadores 

indispensáveis à articulação de um novo modo de interpretar o capital. Os méritos 

de Campos assentam-se no seu vanguardismo, poder de convencimento e inserção 

midiática. Ele cumpriu, pois, com louvor, a tarefa de abrir portas para a consecução 

político-econômica exigida pela nova conjuntura em crise. Portanto, de modo geral, 

o liberalismo nacional hoje adotado deve muito a Campos. E este trabalho busca 

demonstrar justamente isso: mais do que jogos de erros e acertos interpretativos de 

Campos a respeito de Smith (mas que são importantes revelá-los), a intenção aqui é 

aclarar que as incursões do brasileiro na obra do escocês fazem parte de uma 

paulatina e incessante disseminação de um ideário que precisa, sem abdicar de seu 

núcleo duro, se reformular para continuar se preservando. Em uma palavra: o poder 

dominante internamente se redimensiona na procura de novas formatações – ainda 

mais numa quadra turbulenta. Tais reformulações, Antonio Gramsci denominava de 

revoluções passivas (GRAMSCI, 2002, p.284-336). Ressalva-se que há em Gramsci 

mais de uma aplicação histórico-sociológica para o conceito. A que ora nos interessa 

concerne às recomposições teóricas e práticas dentro da esfera dominante que, por 

óbvio, atuam indissoluvelmente juntas para angariar sucesso. O italiano resguarda 
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que o fenômeno está para além dos ―homens individuais‖, pois corresponde a uma 

rearticulação ―natural‖ que o próprio sistema se impõe para sobreviver. Assim:  

Como, sob um determinado invólucro político, necessariamente se 
modificam as relações sociais fundamentais e novas forças políticas 
efetivas surgem e se desenvolvem, as quais influenciam 
indiretamente, com pressão lenta, mas incoercível, as forças oficiais, 
que, elas próprias, se modificam sem se dar conta, ou quase. 
(GRAMSCI: 2002, p.328). 

 Entretanto, sublinha o papel decisivo de alguns intelectuais liberais de sua 

época para o melhor ajustamento da conjuntura que surge; e que requer, sem 

dúvida, a presença do Estado como dirigente para que o processo se efetive 

(GRAMSCI, 2002, p.330). A importância das revoluções passivas na redisposição de 

forças dentro das frações da classe dominante é de tamanha envergadura que 

Gramsci as reconhecia agindo no Risorgimento, isto é, na unificação italiana da 

década de 1870.  

Houve depois no mundo, e particularmente no Brasil, um fenômeno de igual 

proporção. Tendo em vista que nos dois momentos históricos – o século XIX, no 

qual se ilustra o caso da Itália e o século XX, no qual se insere o exemplo brasileiro 

– o que estava/está na ordem do dia para o capitalismo é a necessidade de se 

recompor com o fito de enfrentar as suas tempestades cíclicas. Para a Itália, as 

corridas imperialistas do século XIX, rumo à África e Ásia, requereram das várias 

classes dominantes dispersas em pequenos Estados uma nova síntese. O resultado 

desaguou na unificação italiana que teve como escopo crucial a obtenção da 

capacidade de enfrentamento aos regimes capitalistas mais desenvolvidos da 

época, França e Grã-Bretanha; o que somente ocorreria sob o signo de um novo 

país. Este rearranjo de relações já provavelmente anunciava, ou estava no bojo, da 

Grande Depressão do século XIX (1873-1896), ocasionando também um período de 

―rápidas alterações industriais‖ (HOBSBAWM,2000,p.266 e HOBSBAWM, 1988). Por 

sua vez, o Brasil, na segunda metade do século XX, já sendo um dos países-chave 

no processo de acumulação periférica, carecia se alinhar às mudanças, 

especialmente reclamadas pelos países centrais e que já estavam se operando na 

sociedade global. E assim foi. Evidente, existe uma série de fatores que contribuem 

para o êxito desta empreitada. Mas intelectuais da categoria e da abrangência de 

Campos foram/são imprescindíveis para o êxito doutrinário e da colocação na 
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prática da revolução passiva nacional do período. Por isso a relevância desta 

investigação: ela pretende descortinar como atuam, com quais objetivos e baseados 

em quais pressupostos os intelectuais divulgam tais ideias. Reside aí a importância 

de Roberto Campos. No caso específico do Brasil, ele auxiliou na construção de um 

outro senso comum a favor das diretrizes capitalistas atuais, sustentado por leituras, 

no mínimo duvidosas, de um dos patronos do que hoje hegemonicamente se 

entende por liberalismo.  

   Há outro critério fundamental ao se tratar de liberalismo − ou na verdade de 

liberalismos. A saber, aqui se descartará o termo usualmente conhecido por 

neoliberalismo, tendo em vista que seu emprego dá a entender que existe ou houve 

apenas um tipo de liberalismo. Ao contrário, há uma variação de leituras do que é ou 

deveria ser liberalismo, sendo que todas elas orbitam em torno do núcleo duro do 

regime capitalista. Dois autores de nomeada como o próprio Smith ou David 

Ricardo, por exemplo, possuem elaborações peculiares e, às vezes, até mesmo 

antagônicas, do que significaria o conceito em pauta. Portanto, não existe apenas 

um liberalismo ou um único autor como referência do que é liberalismo. Apresenta-

se, por outro lado, um número não somente considerável de autores que poderiam 

ser considerados como balizas para o que se denotaria ser liberal, mas igualmente 

um expressivo volume de interpretações daí advindas. Portanto, se optará por 

expressões como liberalismo hegemônico vigente. Esse cuidado científico é 

necessário, pois está a contrapelo do que comumente se banalizou como sendo o 

conceito − sendo-se a favor ou contra o mesmo −, o que inclui os círculos políticos 

de esquerda.     

   Traçar esses limites conceituais é condição sine qua non para se entender a 

profundidade do tema e como ele se esmaece, se fortalece e se desdobra 

ininterruptamente nos contextos histórico-sociológicos atravessados. Ao se pensar 

em liberalismo é conveniente, antes de tudo, refletir sobre o tipo de capitalismo em 

voga que concomitantemente faz exigir um corpo doutrinário que o coordene e 

justifique. Assim sendo, o liberalismo será aqui compreendido como o estatuto 

teórico e estratégico que demarca e ajusta os caminhos a serem trilhados pelo 

capitalismo na sua busca permanente por espraiamento e renovação em uma 

determinada fase. Desde que estejam, claro está, vigorando determinados padrões 
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de liberdade individual, econômica, política, religiosa, associativa e intelectual 

calcados na propriedade privada dos meios de produção e que, fundamentalmente, 

não interfiram − ou melhor, sejam favoráveis à iniciativa capitalista e ao seu 

processo de acumulação. Uma sociedade arbitrada sob os moldes fascistas, por 

exemplo, preserva os três últimos itens grifados, todavia suprime ou inibe, em graus 

variados, os demais. É capitalista, portanto. Porém, não é liberal. Infere-se daí que o 

termo e sua prática não são puros.  

Mas quanto à ausência de pureza liberal, basta recordar os historicamente 

consabidos casos de sociedades/governos ditos liberais que exploraram e 

intervieram politicamente em nações não coadunadas com os seus interesses (o 

colonialismo europeu do século XIX, bem como o imperialismo estadunidense dos 

séculos XIX, XX e XXI são notórios). Ou mesmo os liberais que apoiaram ditaduras 

que apresentaram elementos grandemente fascistas, apesar de não se 

enquadrarem na definição clássica do termo. Neste sentido, como se verá, Roberto 

Campos é um exemplo notável. Deste modo, abre-se um extenso arco de interesses 

e possibilidades sociais e político-econômicas quando se versa sobre o que seria o 

conceito e realmente qual é a prática do mesmo. É neste sentido que Gramsci 

afirmava que o liberalismo ―cada vez mais tem significado um método de governo e 

cada vez menos uma concepção do mundo; daí, portanto, nasceu à fórmula como 

fórmula permanente‖ (GRAMSCI, 2002, p.324). Em suma, a fórmula que se quer 

permanente para Gramsci é o capitalismo governado por um determinado método 

vigente de liberalismo.  

   Isto posto, desvela-se um dos objetivos deste trabalho: mapear os rastros 

que caracterizam a versatilidade e as peculiaridades deste fenômeno, bem como os 

reais interesses que o fazem ser assim. Neste caso, especificamente as pistas 

deixadas por Roberto Campos em suas análises do que viria ser o liberalismo de 

Adam Smith e como e por que ele deveria ser aplicado no Brasil e no mundo a partir 

do final da década de 1960. Ainda há mais um aspecto que precisa ser ressaltado: 

abre-se uma distância intelectual fabulosa, a favor do escocês, ao se verificar as 

ideias dele em contraposição as de Campos. Ou seja, ao primeiro coube o papel de 

teorizar e projetar um novo sistema social, fundar conceitos e ricamente argumentar 

em prol das relações daí advindas – o que incluía as suas adversidades e conflitos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Liberdade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o
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O segundo, incumbiu-se da tarefa, sem dúvida indispensável para os tempos em 

que vivia, de divulgar como e porque Smith deveria ser lido. Porém, a maçante 

retórica do brasileiro, como se verá, soprou acusações envoltas numa catilinária com 

poucos ares que fossem além de um senso comum politicamente conservador e, 

portanto, em rota de colisão às ideias de Smith.                

Para tanto se utilizará basicamente a bibliografia escrita por ambos. Ressalva-

se, todavia, os pontos a seguir: Adam Smith escreveu apenas dois livros, mas que 

nos dão uma dimensão suficiente do que pretendia; todavia, as interpretações de 

sua obra geralmente se basearam em apenas um: A riqueza das Nações. Se usará, 

ademais, as suas conferências reunidas sob a forma de livro ulteriormente. Roberto 

Campos, por seu turno, possui uma obra mais extensa, incluindo aí entrevistas, 

palestras e artigos publicados em periódicos vários. Este material, em sua imensa 

maioria, foi reunido, transformado em livros e lançado à posteriori. Evidentemente, 

se lançará mão também da literatura redigida sobre os dois economistas.     
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CAPÍTULO 1 

 

1.1: Adam Smith: seu tempo e seu legado 

      O Adam Smith do século XVIII foi um homem de seu tempo no que diz 

respeito ao que havia de mais avançado em termos de concepções e práticas 

sociais, políticas e econômicas. Naquele momento histórico ele se inseria no 

movimento cultural – o Iluminismo3 – que encarnava a centelha revolucionária e, 

portanto, vanguardista, conjugado com o dinamismo, a lógica, os objetivos e as 

necessidades da burguesia. Esta classe social, à qual a Ilustração4 estava 

intimamente ligada, executaria as ideias que no futuro iriam se espalhar e 

transformar, com um caráter inexorável, o planeta. Importa notar, no entanto, que 

este ideário, a magnitude de sua presença e de seus feitos, não foi suficientemente 

valorizado na Grã-Bretanha e, ainda mais especificamente, na Escócia 

(CERQUEIRA, 2005b). Sua dedicação à esfera acadêmica, e, mesmo antes disso, 

sua inexaurível aspiração de entender o mundo que o cercava (STEWART, 1999), 

tornaram Smith, junto com os seus contemporâneos − britânicos como David Hume 

ou franceses como Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire, entre tantos 

outros −, um símbolo em seu específico ramo de estudos de uma nova era que 

                                                 
3
 ―Pois, de fato, o iluminismo, a convicção no progresso do conhecimento humano, da racionalidade, 

na riqueza e no controle sobre a natureza – de que estava profundamente imbuído o século XVIII – 
derivou sua força primordialmente do evidente progresso da produção, do comércio e da 
racionalidade econômica e científica que se acreditava estar associada a ambos. E seus maiores 
campeões eram as classes economicamente mais progressistas, as que mais diretamente se 
envolviam nos avanços tangíveis da época: os círculos mercantis e os financistas e proprietários 
economicamente iluminados, os administradores sociais e econômicos de espírito científico, a classe 
média instruída, os fabricantes e os empresários. (...).  
   É significativo que os dois principais centros dessa ideologia fossem os da dupla revolução, a 
França [1789] e a Inglaterra [Revolução Industrial]; embora de fato as idéias iluministas ganhassem 
voz corrente internacional mais ampla em suas formulações francesas (até mesmo quando fossem 
simplesmente versões galicistas de formulações britânicas). Um individualismo secular, racionalista e 
progressista dominava o pensamento esclarecido. Libertar o indivíduo das algemas que o 
agriolhavam era o seu principal objetivo: do tradicionalismo ignorante da Idade Média, que ainda 
lançava sua sombra pelo mundo, da superstição das igrejas (distintas da religião ‗racional ou 
natural‘), da irracionalidade de que dividia os homens em uma hierarquia de patentes mais baixas e 
mais altas de acordo com o nascimento ou algum critério irrelevante. A liberdade, a igualdade e, em 
seguida, a fraternidade de todos os homens eram seus slogans. No devido tempo se tornaram os 
slogans da Revolução Francesa. O reinado da liberdade individual não poderia deixar de ter as 
conseqüências mais benéficas. Os mais extraordinários resultados podiam ser esperados - podiam 
de fato já ser observados como provenientes – de um exercício irrestrito do talento individual num 
mundo de razão.‖ (HOBSBAWM, 1996: p.36-37).  
4
 Ilustração, Enciclopedismo e Esclarecimento, bem como as derivações destes termos, são 

comumente aplicados como sinônimos de Iluminismo.  
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florescia. Isto é, sendo a disciplina de economia uma de suas atividades 

acadêmicas, foi sob sua égide que ele se debruçou na temática que o acompanharia 

por toda a vida: a pesquisa e a análise buscando a compreensão das operações 

econômicas do capitalismo.  

Smith nasceu na Escócia em 1723, na cidade portuária de Kirkycaldy, período 

em que a Europa Ocidental sentia a força do novo paradigma calcado em ideias e 

relações que naquele instante já estavam postas em ação e que alcançariam 

profunda e resolutivamente o globo terrestre como um todo. Smith introjetava tais 

novidades e as lucubrava à procura de fórmulas e modos de sistematizar um projeto 

de sociedade que traria à humanidade, segundo acreditava, liberdade, justiça e 

felicidade. Neste aspecto, Smith, em essência, – ressalvando-se as naturais 

peculiaridades e tradições nacionais – não diferia de qualquer um de seus pares 

iluministas, a saber, a vontade de apreender os fenômenos da natureza e as redes 

de sociabilidade através da investigação científica. Porém, o escocês, detinha um 

elemento que era condição sine qua non para as alterações tão caras defendidas 

pelos enciclopedistas contra a ordem ainda predominante: a interpretação das 

características constitutivas da economia mercantilista5 exercida pelos Estados 

absolutistas como capital improdutivo; apesar de ser possível identificar contradições 

quanto ao que realmente vem a ser capital produtivo (Smith: 2003b, p. 842-874). 

Mas, por outro lado, debruçava-se, sobretudo, nas linhas teóricas que abrangem os 

componentes imprescindíveis, impulsionadores e sustentadores do livre comércio – 

                                                 
5
 O mercantilismo, em suma, deve ser considerado como a face econômica dos Estados absolutistas 

europeus vigentes entre os séculos XIV e XIX −os principais eram Portugal, Espanha, França e 
Inglaterra. Tais monarquias quebraram as estruturas sociais medievais e seus correspondentes 
regimes de propriedade e vassalagem. O novo sistema, todavia, apresentou-se como um revigorado 
perfil de dominação e exploração feudal. A economia, assim como os demais fóruns estatais, estava 
condicionada às decisões do rei e da nobreza e fundada no controle de um Estado opressor quanto 
ao modo de produzir e realizar suas trocas comerciais. As particularidades essenciais do sistema 
mercantil são a forte intervenção estatal na economia, a crença em um superávit comercial e no 
entesouramento de metais preciosos (mormente ouro e prata) como sinônimos de mensuração de 
riqueza. Cria-se, além disso, que através da rígida fixação de tarifas alfandegárias e controle de 
preços haveria a suplantação econômica dos outros Estados absolutistas rivais. A figura política do 
rei confundia-se, estando, pois, profundamente entrelaçada às ambições e necessidades econômicas 
de seu Estado. Isto é, as peças do tabuleiro econômico moviam-se de forma dependente – ou eram o 
próprio semblante da monarquia e de seus interesses. Outros dois elementos compõem esse quadro: 
o primeiro, diz respeito ao fato do Estado acumular riqueza com o emprego da força militar, o que 
demonstra que os objetivos mercantilistas estavam vinculados ainda ao arquétipo medieval; em 
seguida, tal aparato encontrava-se arraigado à exploração colonial cuja sombra projetou-se nas 
Américas, Ásia e África. Tais colônias, monopolizadas pelo Estado absolutista (metrópole), serviam 
fundamentalmente para a sua complementação econômica. Essa conduta basicamente extrativista e 
ditada pela tutela à realeza causava, por sinal, estupor a Adam Smith. Concernente a essa temática 
verificar Anderson (1984) e Coutinho (1993).         
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ou nas palavras de Smith, ―o comércio de todos os países para todos os países‖ − e 

que suplantariam a terrível idade das trevas, da estupidez e da ignorância. Conforme 

confiavam os revolucionários iluministas naquele recorte histórico.  

O corpo de concepções, inclusive de cunho filosófico-moral, e medidas 

concretas imaginadas pelos iluministas edificaram-se como um fenômeno histórico-

sociológico que fomentou suas revoluções e as fez triunfar ao redor do mundo. 

Êxitos esses que inauguraram outras maneiras de compreender, sentir, relacionar-

se e traduzir a sociedade e a natureza. Novos padrões de conduta foram 

experimentados e atingiram densamente todas as áreas do conhecimento e das 

interfaces humanas, descortinando as conexões feudais/absolutistas. Havia agora, 

em contraposição, um modelo cientificamente perquirido e, justamente por isso, com 

condições reais de guiar, rumo a um futuro de prosperidade, todos os povos em 

todos os lugares. Assim, igualmente aquilatava Smith e, em considerável medida, 

estava correto. Ele inferia, ademais, que seu ideário de organização societária tão-

somente seria consumado se caminhasse em comunhão com um lapidado esquema 

filosófico, ético e moral. Portanto, para Smith, bem como para seus colegas do 

Século das Luzes, essa série de valores a ser satisfeita foi por ele estudada em seu 

livro ―Teoria dos Sentimentos Morais‖ e estão entrelaçados ao cenário econômico, 

político e social por ele reclamado  

Ressalta-se, entretanto, que essa obra não trata exatamente de assuntos 

econômicos. Todavia, os trabalhos de Smith precisam ser arguidos em seu conjunto, 

ou seja, suas inferências atinentes à moral e à ética filosófica e, notadamente, ao 

seu conceito de simpatia (Smith: 1999, p.5-28) não se distinguem, ou anulam-se, 

quando confrontadas com questões econômicas, a despeito da autonomia destas 

disciplinas. Ao contrário: ajustam-se, o que é claramente percebível na leitura de 

seus textos, bem como quando se tem contato com sua biografia. Depreende-se 

assim o sentido de interação que Smith anseia para a complexão de seu trabalho. 

Interessante notar ainda que sua concepção de simpatia é abrangente e pode ser 

entendida também como empatia, isto é, a experiência de identificação com outra 

pessoa, acercando-se do que ela pensa e experimentando o que ela sente. Esse 

intuito − ou habilidade de compreensão e envolvimento emocional e estético de um 

objeto e das relações individuais e sociais − configura-se no esforço de alguém em 
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se enxergar como os outros o enxergam, de enxergar outrem como os demais o 

enxergam e igualmente como ele mesmo se enxerga. E é, em suma, um dos 

fundamentos a que está ligado o ideário político-econômico do autor. Nele estão 

contidos, pois, os seus pressupostos de justiça social, diferentes que são de 

compaixão ou piedade; já que os primeiros estariam guiados pela razão e o 

julgamento (Smith:1999, p.8,9,10). A fim de ilustrar o seu tratamento ao tema cabe 

destacar a seguinte passagem: 

Como se nos revela amável aquele cujo coração solidário parece 
fazer eco a todos os sentimentos daqueles com quem conversa, que 
sofre com as suas calamidades, que se ressente como as ofensas 
que foram vitimas, e se alegra com sua boa fortuna! Quando nos 
colocamos na situação de nossos companheiros, partilhamos da 
gratidão que experimentam e percebemos que consolo 
necessariamente retiram da terna simpatia de um amigo tão afetuoso. 
E, pelo motivo oposto, como nos parece desagradável aquele cujo 
coração duro e obstinado sente apenas com relação a si mesmo, e é 
totalmente insensível à felicidade ou desgraça dos outros! Neste caso 
também partilhamos da dor que sua presença deve causar a todo 
mortal com quem conversa, especialmente àqueles com quem somos 
mais capazes de simpatizar, os infelizes e os ofendidos (SMITH, 1999, 
p.25).  

  Sua cadeia de reflexões − e os temas que ela traz à liça, e aqui igualmente 

inserem-se os problemas político-econômicos −, não poderiam, portanto, estar 

deslocados, mas sim, agindo em ininterrupta simbiose a fim de conquistarem o grau 

de desenvoltura e eficiência e, deste modo, o bem público imaginado pelo escocês. 

Smith sendo, portanto, o marco do nascimento de uma nova ciência, a economia, 

com seu objeto claramente definido – com lógica, dinamismo e especificidades 

próprias −, no entanto, não abandona a visão de alcance universal oriunda do 

Iluminismo −, ou antes, do processo acumulativo de conquistas do Renascimento 

europeu dos séculos XIV, XV e XVI.6 Em outras palavras: os predicados da nova 

                                                 
6
As conquistas cientificas, vale destacar, estão coadunadas com as inovações artísticas e 

arquitetônicas que prezam a funcionalidade, a sobriedade e as construções uniformes e retilíneas, 
dignas que são das aspirações enciclopedistas/burguesas do período. Nas artes, a corrente do 
neoclassicismo − desenvolvida desde meados do século XVIII até a metade dos anos oitocentistas − 
comparte o olhar de mundo iluminista sobre a vida, no qual os ideais da razão, da precisão e do 
equilíbrio se sobrepunham. Ludwig von Beethoven é um dos vultos emblemáticos daquele momento: 
suas composições irrompem o academicismo, primam pela audácia, intelectualidade e autonomia 
individual superior aos acasos dos privilégios − e são plenas de tragédias e glórias humanas que 
combatem a velha ordem e clamam, como na 9ª Sinfonia, por um novo espírito universal de 
confraternização. É dele a frase célebre ―nenhum decreto de rei é capaz de criar um grande artista‖. 
Quanto às reflexões artísticas – no tocante às perscrutações conceituais e os seus vínculos com o 
ambiente histórico-sociológico de um dado período - dois nomes merecem ser aventados: Edward W. 
Said e Raymond Williams. 
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ciência somente tiveram condições de amadurecer a partir da complexidade 

econômica atingida pelo capitalismo e sua tendência centrífuga em meados do 

século XVII, além das suas outras características inerentes, nas quais a difusão, 

conforme Karl Marx (2005, passim) da produção de mercadorias fomenta o 

imperativo de valor, caro ao ordenamento da economia política clássica.  

Nos dias de hoje, o professor indiano Amartya Sen, agraciado com o prêmio 

Nobel de Economia de 1998 recobra a dicotomia ética/economia. Sen pleiteia religar 

economia e ética, e com este escopo constantemente parafraseia e traz à baila 

lembrança de Smith:  

Outra característica surpreendente é o contraste entre o caráter 
conscientemente ‗não ético‘ da economia moderna e sua evolução 
histórica, em grande medida, como um ramo da ética. Não só ‗o pai 
da economia moderna‘, Adam Smith, foi professor de filosofia moral 
na Universidade de Glasgow (reconhecidamente uma cidade assaz 
pragmática), mas também o assunto de economia foi por muito 
tempo considerado de certa forma uma ramificação da ética.‖ (SEN 
1999: p.18).  

E mais:  

Outras partes dos escritos de Smith sobre economia e sociedade, 
que contêm observações sobre a miséria, a necessidade de simpatia 
e o papel das considerações éticas no comportamento humano, 
particularmente no uso de normas de conduta, foram relegadas a um 
relativo esquecimento à medida que essas próprias considerações 
caíram em desuso na economia. (SEN, 1999: p.44).  

            Autor admirado por pessoas como Kofi Annan (sétimo secretário-geral da 

Organização das Nações Unidas entre 1997 a 2007) que o elogia ―[Ao mostrar] que 

a qualidade de nossas vidas deve ser medida não por nossa riqueza, mas por nossa 

liberdade (...)‖ e que a ONU ―em sua própria tarefa de desenvolvimento, vem se 

beneficiando imensamente da sabedoria e do senso das ideias do professor Sen‖. 

Todavia, cumpre observar, ainda que seja de passagem, que Sen desconsidera, 

abraçando o arranjo teórico de Smith (e possivelmente por isso mesmo), as 

conexões objetivas intrínsecas ao capitalismo que afastam as atitudes puramente 

crapulosas ou aquelas que desvelam uma bondade desprendida de quaisquer 

outros interesses.  
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   Respeitante a esse jovem paradigma do século XVIII – ou oriundo da centúria 

anterior, se nele forem enquadradas as revoluções inglesas Puritana e Gloriosa que 

alçaram, pela primeira vez na história, a burguesia ao poder e suprimiram a 

abstração ideológica do ―Direito Divino dos Reis‖ – há outro fator a ser ponderado: 

os iluministas vivenciavam um tempo alvissareiro no que tange às possibilidades 

acenadas pelo capitalismo dentro daquela específica conjuntura histórica e, sem 

dúvida, tais promessas foram cristalizadas nos séculos que adviriam como verdades 

vistas e usufruídas por significativa parcela da humanidade – ao menos no que 

concerne a alguns de seus itens principais (estado laico, igualdade jurídica, direitos 

inalienáveis, governo representativo, etc.). O regime, contudo, advogado pelo 

Esclarecimento, ainda vivia um processo de transição, firmando-se gradativamente e 

– não sem imensas dificuldades – quebrava os grilhões que o atrelava ao passado 

feudal-absolutista. Emanavam, assim, por todos os lados, inquietações, atitudes 

individuais e movimentos coletivos que estilhaçavam - com os seus correspondentes 

avanços e recuos, mas sempre com sucesso -, a dura esfera normativa que dantes 

prevalecia e que depois esculpiriam o mundo a imagem e semelhança da burguesia. 

Smith, como não poderia deixar de ser, carregava consigo esse cabedal de 

esperanças, como qualquer outro homem de seu tempo com um razoável nível de 

cultura e consciência revolucionária e democrática, conforme os padrões da época. 

Ele era, no entanto, muito mais do que isso.  

O economista, ainda em vida, foi reverenciando como um grande intelectual 

que desfrutou láureas e conquistou platéias dentro e fora dos círculos eruditos. Anos 

antes de seu falecimento seu nome já reverberava por grande parte da Europa 

(CERQUEIRA, 2005:183-188). Karl Marx, até mesmo, denotava relevância e 

adequação ao conjunto da obra de Smith. Uma dessas influências diz que o trabalho 

e o capital, a circulação e as trocas são responsáveis pela produção de riqueza e 

não os pressupostos mercantilistas amparados simplesmente no extrativismo 

colonial, na balança comercial favorável e no entesouramento de metais preciosos. 

Fatores esses que, aliados à forte inclinação religiosa do Estado, acarretaram, em 

síntese, a decadência do imperialismo português e espanhol. 7 Neste sentido, basta 

ler o ―Capital: crítica da economia política‖ ou, mais especialmente, ―O Processo de 

Circulação do Capital: Livro II‖ e notar quantas vezes o nome de Smith é 

                                                 
7
 Acerca dessa questão ver também ARRIGHI (1996).   
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mencionado. Os princípios de Marx, como é consabido, divergem, em considerável 

medida, do escritor britânico. Entretanto, muitas das ideias básicas do autor do 

―Manifesto Comunista‖ relevam – o que, por sinal, não é escondido pelo alemão − o 

pioneirismo das descobertas e das correções de Smith8. Embora, em determinadas 

passagens, Marx o tenha enfaticamente contestado por desconsiderar a extração da 

mais-valia como um critério crucial e indispensável para a conceituação e o cálculo 

do valor-capital, do capital-variável e do valor-mercadoria e, desse modo, da 

acumulação da riqueza capitalista9, mesmo assim por ele demonstrava 

reconhecimento. Por outro lado, para aqueles que acreditam e defendem a estrutura 

das noções smithianas, o escocês foi, evidentemente, uma fonte de referência e 

consulta constante, granjeando, assim, um grau de respeitabilidade sem par na 

época em que viveu e nos séculos que transcorreriam depois. Portanto, sua figura - 

e o mito10 que pairou sobre a mesma (remodelado em várias circunstâncias 

                                                 
8
 MARX, 2005 b, p.722, 725, 827. 

9
 MARX, 2005 b, p. 428-441. 

10
 A conceituação do que vem a ser mito semeia um fértil campo de abordagens. Porém, a orientação 

que este trabalho procurará imprimir vincula-se à visão adotada por representantes da seguinte linha: 
Eric Hobsbawm e Marilena Chauí exprimem o mito como um artifício que chancela uma narrativa 
histórico-sociológica e/ou uma vertente político-ideológica; nas palavras do inglês: ―A história como 
inspiração e ideologia tem uma tendência embutida a se tornar mito de autojustificação. É tarefa dos 
historiadores remover essas vendas, ou pelo menos levantá-las um pouco de vez em quando – e, na 
medida em que o fazem, podem dizer à sociedade contemporânea algumas coisas das quais ela 
poderia se beneficiar, ainda que hesite em aprendê-las‖. (HOBSBAWM,1998, p.47-48). Em outro 
texto que discute a ‗invenção de tradições‘, é plausível categorizar o mito, com a finalidade que este 
trabalho tenciona alcançar também uma espécie de ‗invenção das tradições‘, posto que, conforme 
ele, ―elas parecem classificar-se em três categorias superpostas: a) aquelas que estabelecem ou 
simbolizam a coesão social ou as condições de admissão de um grupo ou de comunidades reais ou 
artificiais; b) aquelas que estabelecem ou legitimam instituições, status ou relações de autoridade, e 
c) aquelas cujo propósito principal é a socialização, a inculcação de idéias, sistemas de valores e 
padrões de comportamento. (Hobsbawm, 1997, p.17). Enfim, (...) ―toda a tradição inventada [e no 
caso deste trabalho, o mito engendrado sobre a figura de Adam Smith], na medida do possível, utiliza 
a história como legitimadora das ações e como cimento de coesão social grupal.‖ (...) ―Todos os 
historiadores [e cientistas sociais], sejam quais forem os seus objetivos, estão envolvidos neste 
processo, uma vez que eles contribuem, conscientemente ou não, para a criação, demolição e 
reestruturação de imagens do passado que pertencem não só ao mundo da investigação 
especializada, mas também à esfera pública onde o homem atua como ser político. Eles devem estar 
atentos a esta dimensão de suas atividades.‖ (HOBSBAWM, 1997, p.21-22). Chauí, por seu turno, 
avalia o mito (...) ―não apenas no sentido etimológico de narração pública de feitos lendários da 
comunidade (isto é, no sentido grego da palavra mythos), mas também no sentido antropológico, no 
qual essa narrativa é a solução imaginária para tensões, conflitos e contradições que não encontram 
caminhos para serem resolvidos no nível da realidade.‖ Além disso, a autora trata do fenômeno do 
mito fundador sendo aquele que (...) ―se refere a um momento passado imaginário, tido como  instante 
originário que se mantém vivo e presente no curso do tempo, isto é, a fundação visa algo tido como 
perene (quase eterno) que traveja e sustenta o curso temporal e lhe dá sentido. A fundação pretende 
situar-se além do tempo, fora da história, num presente que não cessa nunca sob a multiplicidade de 
formas ou aspectos que pode tomar. (...) O mito fundador oferece um repertório inicial de 
representações da realidade e, em cada momento da formação histórica, esses elementos são 
reorganizados tanto do ponto de vista de sua hierarquia interna (isto é, qual o elemento principal que 
comanda os outros) como da ampliação do seu sentido (isto é, novos elementos vêm a se 
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conforme os objetivos de um específico instante histórico-sociológico) – chegou e 

interferiu, inclusive, nos dias de hoje. Smith carrega, pois, o título de fundador da 

ciência econômica moderna. Suas ideias, levando em conta o volume das 

descobertas e interpretações dos estudos econômicos realizados nos anos que se 

seguiram a sua morte, ainda servem de estímulo criador para as gerações que o 

leem de acordo com os propósitos mais diversos. Em especial a busca do amparo 

intelectual para a compreensão, resguardo ou ataque a uma ordem econômica 

qualquer. Ao mencionar esta problemática Cerqueira diz que:  

Seus princípios foram gradualmente difundidos e implementados, de 
tal modo que, na segunda metade do século XIX, o livre comércio foi 
aclamado como a mais importante conseqüência prática de sua obra. 
Entre estes admiradores, a adoção do laissez-faire era entendida 
como o resultado de um consenso sobre os princípios básicos da 
economia política. Julgava-se que os temas que ainda suscitavam 
alguma controvérsia teórica estariam limitados a aspectos 
secundários da doutrina e que haveria pouco a ser acrescentado aos 
princípios enunciados por Smith e ampliados por Ricardo e seus 
seguidores. (...). 
Aspectos centrais da abordagem de Smith como sua teoria do valor 
e da distribuição foram encarados como tópicos a serem esquecidos 
ou silenciados. Simultaneamente, cresceram as suspeitas quanto às 
conseqüências negativas de um longo período de predominância de 
políticas econômicas inspiradas nos preceitos do laissez-faire, 
suspeitas que se confirmariam tragicamente a partir da crise de 1929 
e dos eventos da década seguinte. Este contexto dramático somou-
se à visão estereotipada de Smith como um defensor intransigente 
da não ingerência do Estado na condução dos negócios, visão 
herdada do século anterior e amplamente majoritária, apesar da 
presença de algumas poucas vozes dissonantes. Desta soma de 
elementos resultou um declínio acentuado no prestigio de Smith, a tal 
ponto que, no início dos anos 1950, os economistas chegariam até 
mesmo a considerá-lo um autor ―fora de moda‖. (CERQUEIRA, 2005, 
p.4). 

Ademais, as expressões ―individualidade‖ ou ―individualismo‖, ―liberdade‖ (o 

termo, se refere à liberdade individual, à liberdade comercial ou de/para a 

propriedade; contudo, nem sempre surge para louvá-las), ―livre comércio‖, ―livre 

concorrência‖, ―liberal‖, ―monopólio‖ são fartamente declinados por Smith em seu 

                                                                                                                                                         
acrescentar ao significado primitivo). Assim, as ideologias [liberalismo]*, que necessariamente 
acompanham o movimento histórico da formação, alimentam-se das representações produzidas pela 
fundação [Adam Smith]*, atualizadas para adequá-las à nova quadra histórica [século XXI]*. É 
exatamente por isso que, sob novas roupagens, o mito pode repetir-se indefinidamente.‖ (CHAUÍ, 
2000, p.9-10).  
*As palavras dispostas entre colchetes não têm, neste caso, a intenção de complementar a idéia do 
autor como é usual, mas sim demonstrar que o conceito de mito proposto por Chauí se adapta às 
pretensões deste trabalho.                      
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universo discursivo e dão conta que sua existência intelectual integra o arcabouço 

de ideias e interesses políticos e econômicos hodiernos. Esses termos, se não foram 

inaugurados na linguagem econômica por Smith, ganharam notoriedade com o 

sentido dado por ele para os mesmos – e obtiveram ainda mais publicidade nos 

séculos sucedidos após a sua morte, com as interpretações feitas por outros. É 

oportuno, então, a fim de investigar tal processo, separar em dois vocábulos de sua 

nomenclatura como Smith se exprime. O primeiro é o que tange ao monopólio e nele 

há uma dicotomia a ser avaliada. Smith já no Livro I de sua ―Riqueza das Nações‖, 

redige sérias repreensões à formação e atuação dos monopólios - sejam eles frutos 

de qualquer sistema econômico -, o que o distancia largamente da organização 

econômica que ora campeia e é verificada. Senão vejamos:  

Um monopólio concedido tanto a um indivíduo como a uma 
sociedade comercial produz o mesmo efeito de um segredo no 
comércio ou nas manufaturas. Os monopolistas, por manterem o 
mercado sempre subabastecido e nunca suprirem plenamente a 
demanda efetiva, vendem suas mercadorias a um preço muito acima 
de seu preço natural, elevando seus emolumentos muito acima de 
sua taxa natural, quer consistam em salários, quer em lucros.[...] Os 
privilégios exclusivos das corporações, os estatutos de 
aprendizagem, e todas as leis que, em empregos específicos, 
restringem a concorrência a um número de indivíduos inferior ao que, 
em outras circunstâncias, nela entrariam, têm a mesma tendência 
dos monopólios, ainda que em menor grau. (SMITH, 2203a: p.76-77).  

Para ilustrar esse tema – os monopólios criticados por Smith e a situação do 

liberalismo atual – há um ensaio de James Petras onde é debatido o poder 

econômico estadunidense, suas debilidades e fortalezas. Nele demonstra o número 

diminuto de grandes empresas multinacionais (segundo sua designação) que 

concentram as atividades de comércio, tecnologia de informação, meios de 

comunicação de massas e entretenimento, programas e serviços de informática, 

bancos, petróleo, gás, produtos farmacêuticos e manufaturas. Apenas alguns 

exemplos: oito das dez principais empresas dedicadas à tecnologia da informação 

são estadunidenses, quase 80% dos meios de comunicação de massa e 

entretenimento são de propriedade do capital oriundo dos Estados Unidos da 

América, os bancos desse mesmo país representam quase 60% dos dez principais 

bancos do mundo. Essa força econômica, em grande parte liderada pelos 

estadunidenses, divide-se com outros poucos países europeus e asiáticos (em 
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especial, o Japão), que, por exemplo, no setor de seguros e eletrônica, levam 

vantagem. (PETRAS, 2004). 

O outro vocábulo se refere à liberdade, sobre o qual Smith afirma:  

Imagino que seja desnecessário observar o quanto tais regulações 
são contrárias a essa liberdade do sujeito tão alardeada e da qual 
nos mostramos tão zelosos, liberdade que neste caso é abertamente 
sacrificada aos mesquinhos interesses de nossos comerciantes e 
donos de manufaturas (...). Mas no sistema mercantil os interesses 
do consumidor [cidadãos comuns] são sempre sacrificados aos 
interesses do produtor [donos dos meios de produção], de tal 
maneira que este sistema parece considerar a produção, e não o 
consumo, como fim último e objetivo derradeiro de toda a atividade e 
o comércio. (SMITH, 2003b, p. 839) 

Este excerto, por sinal, permite relações substanciais com o liberalismo 

vigorante e suas diretivas a respeito das ondas imigratórias em busca de trabalho. A 

liberdade, tão cara aos liberais, para Smith é, em última instância, não a das 

corporações industriais e comerciais, mas a liberdade calcada no bem comum. Nele 

se constata a censura do escocês em virtude das leis britânicas que penalizavam o 

trabalhador (artífice) com a perda de seus direitos civis, incluindo propriedades e 

cidadania, ao ―cruzar o mar e estiver exercendo ou ensinando seu ofício em algum 

país estrangeiro‖ (SMITH: 2003b, p. 838-839) Aqui se verifica, portanto, a sua 

admoestação quando os interesses comerciais ou das corporações subjugam a 

liberdade do indivíduo de atravessar fronteiras em busca de trabalho. 

 A vulgarização dos termos usados por Smith, como no exemplo acima, no 

decorrer dos últimos séculos – e, em regra, nos discursos políticos liberais nos quais 

se tornaram autênticas consignas –, deve-se em considerável extensão, ao seu 

sentido interpretativo, não raras vezes desvirtuado. Outro caso clássico de 

deturpação que será adiante analisado, refere-se à expressão ―a invisível mão do 

mercado‖, enunciada por ele tão-somente uma vez em sua obra mais famosa, além 

de mais duas ocasiões, nas quais em uma não se ocupa estritamente de economia, 

alcançou uso corrente após a sua morte, sendo aceita e empregada à exaustão.  

Ademais, conceitos como justiça social e Estado são debatidos pelo autor que 

crê que tais tópicos estão, em síntese, interligados. Mas não apenas isso: se os 

proprietários, designação que Smith confere aos donos de terras, mercadores e 
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fabricantes são as classes sociais a quem o Estado serve e dele se beneficiam, o 

mesmo obriga-se, por conseguinte, com o fito de compensar tal estrutura 

operacional e assegurar o seu bom funcionamento, a oferecer às outras classes 

sociais serviços que fiquem aos cuidados do poder público.  

        Ao lidar com o ramo alfandegário, por outro lado, associado também à 

administração pública, é incisivo o tratamento dispensado pelo escocês: 

 Sempre se pensou que a proteção ao comércio em geral fosse 
essencial à defesa da República* [frisa-se que com a aplicação do 
termo República o autor não está referindo-se ao Estado sob os 
moldes monárquico-mercantil] e, por essa razão, uma fonte 
necessária do dever do poder executivo. Portanto, sempre se 
legaram a esse poder o recolhimento e a aplicação de taxas 
alfandegárias gerais. Ora, a proteção de ramo específico do 
comércio é uma parte da proteção geral ao comércio, uma parte, 
portanto, do dever do poder executivo; e se as nações sempre 
agissem com coerência as taxas específicas arrecadadas com a 
finalidade de garantir essa proteção específica sempre teriam sido 
deixadas às ordens desse poder. (Smith, 2003b, p. 929) 

  Aludir, entre outros casos, às ocupações alfandegárias aclara que as mesmas 

agregam, além de sua relevância concreta, um componente de forte carga simbólica 

no que tange os preceitos liberais do escritor britânico, haja vista que na aduana 

transitam incessantemente o comércio, elemento imprescindível a caminho da 

sociedade iluminista de bem-estar, escudada e teorizada por Smith. Convêm não 

esquecer que ele possuía intimidade com essas funções, pois foi nomeado para um 

alto cargo administrativo aduaneiro na década em que publicou ―A Riqueza das 

Nações‖ – e o exerceu por vários anos. Então, o precioso livre comércio smithiano 

não pôde se furtar da sistemática administração e do controle dos órgãos estatais, o 

que abarca também, por óbvio, os seus respectivos aparatos legislativos, judiciários 

e repressores. Em uma palavra: públicos.  

Por conseguinte, as duas unidades societárias basilares, classe social e 

Estado, bem como a gama de dispositivos que os envolvem − e, em uma relação 

dialética, influenciam e são influenciados por eles −, são constantemente tratados 

por Smith. Neste sentido, como outros exemplos apropriados, ressaltam-se as 

regulações comerciais e a igualdade. A respeito delas assim manifesta-se: 
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O que se acaba de dizer permite ver que o interesse geral dessas 
três grandes classes [aqueles que vivem da renda da terra, os que 
vivem de salários e os que vivem dos lucros do capital] é estreita e 
inseparavelmente ligado ao interesse geral da sociedade. Tudo o que 
promova ou obstrui o último. Quando a nação delibera sobre 
qualquer regulação do comércio ou de polícia, os proprietários de 
terra nunca podem induzi-la em erro, mesmo tendo em vista a 
promoção dos interesses de sua própria classe, ao menos se 
conhecerem minimamente o que constitui esses interesses. (SMITH, 
2003b: p.321-322). 

 O estabelecimento da perfeita justiça, da perfeita liberdade e da 
perfeita igualdade e o segredo extremamente simples para se 
garantir às três classes (...) comerciantes, artífices e manufatores 
(...), de maneira eficaz, o mais alto grau de prosperidade. (SMITH, 
2003b: p.851).  

       É necessário deixar patente que aqui Smith lida com o conceito de igualdade 

quando esta é atinente a um projeto inserido em um patamar mínimo de justiça entre 

classes sociais e/ou pessoas; ou ordens como em alguns momentos as denomina. 

Nesta mesma página Smith discute quem são, como se organizam e qual a 

importância delas. Portanto, não está se referindo à natural ou à perfeita igualdade 

de condições e oportunidades para a livre concorrência comercial apontada por ele 

em outros momentos. Ainda nesse sentido, seu biógrafo Ian Ross expõe um Smith 

apreensivo ao comentar sobre Rousseau e a igualdade social. Assim exprime-se: 

―Aquelas leis da justiça, que mantém a presente desigualdade entre a humanidade, 

são originalmente invenções dos astutos e dos poderosos para manter ou adquirir 

uma superioridade artificial sobre o resto de seus semelhantes‖ (ROSS: 1999: 235-

236).        

Em contrapartida, tais conceitos, o próprio Estado e seus fóruns, ao serem 

tratados como pontos de menor relevância, senão desprezíveis, em direção ao 

modelo ideal de liberalismo político e econômico a ser erigido, podem desvirtuar o 

sentido originalmente pretendido por Smith.  O trecho a seguir é expressivo neste 

sentido: 

Pode-se dizer que impedir os particulares de receber em pagamento 
as notas promissórias de um banqueiro, seja de que valor for, grande 
ou pequeno, quando eles próprios estão dispostos a recebê-las, ou 
impedir um banqueiro de emitir tais notas, quando todos os seus 
vizinhos estão dispostos a aceitá-las, constitui manifesta violação da 
liberdade natural que a própria lei tem por obrigação não infringir, 
mas sustentar. Sem dúvida, sob alguns aspectos é possível 
considerar essas regulamentações como violação da liberdade 
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natural. Mas as leis de todos os governos, dos mais livres aos mais 
despóticos, impedem ou deveriam impedir, o exercício da liberdade 
natural de alguns poucos indivíduos capazes de pôr em perigo a 
segurança de toda a sociedade. Assim, a obrigação de erguer 
paredes-meias para impedir o alastramento de um incêndio constitui 
uma violação da liberdade natural idêntica às regulamentações da 
atividade bancária aqui proposta. (SMITH, 2003a, p.405) 

Este extrato discute os empréstimos e diz que o Estado deve firmar que tais 

transações sejam cumpridas, mas não sendo de sua alçada intervir nas mesmas 

quando as partes estão de acordo. Este procedimento ilustra o que Smith percebe 

enquanto ‗liberdade natural‘ que perfaz a série de direitos inalienáveis de todo e 

qualquer indivíduo. Por um lado, se por ventura, um governo despótico as infringir, 

ou estejam sendo usufruídas por tão-somente um ou poucos indivíduos, a razão 

exige que tal governo seja destituído, coibindo, assim, a perpetuação de 

autoritarismos e ditaduras – tal regramento vale, evidentemente, para qualquer 

comunidade política que se atribua democrática. A importância, portanto, da seleção 

dessa passagem – a não-interferência do Estado em negócios onde há 

concordância de ambas as partes, mas não a sua ausência, convém frisar − é 

também atinente ao fato que, quando apartada do encadeamento de seu ideário 

maior, ela pode produzir interpretações que descomprometam ou não valorizem as 

mediações/regulações que o Estado deve - ou deveria – promover em situações 

como estas e similares. Isto é, quando descontextualizadas as mesmas ferem o 

ideal de sociedade perseguido pelo economista escocês.  

  Assim, ao se depreciar a relevância do Estado aduzindo como testemunho de 

liberalismo o trecho acima é, em última instância, se valer de um exemplo de âmbito 

restrito para demonstrar o que um suposto liberalismo de Smith compreende sobre 

as largas competências do Estado com gerenciador da vida pública. Mais: tais 

colocações teóricas, quando ocorrem, dão a entender que o indivíduo está 

desconectado do meio onde vive e que, portanto, suas ações e a sua própria 

‗liberdade natural‘ não são de responsabilidade da instituição estatal. Smith, por 

outro lado, divisa claramente os campos de atuação do indivíduo e do Estado, mas 

sabe igualmente que as duas esferas estão inextricavelmente unidas e se 

complementam; uma assegurando para a outra a ‗liberdade natural‘ e o ‗livre 

comércio‘ em prol do sonho iluminista de prosperidade e justiça social. Em suma, 

trechos da obra de Smith como esses, quando adrede selecionados, compõem 
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peças publicitárias que corroboram com uma peculiar visão de liberalismo não 

comprometida com as ideias e as estratégias do autor em foco.  

  Não é mero acaso, então, que no mesmo capítulo da citação anterior Smith 

saliente a relevância dos bancos estatais da Escócia e da Inglaterra como agentes 

do desenvolvimento econômico ao asseverar também neste trecho o que para ele 

significa capital: ―Não é aumentando o capital do país [ou seja, a busca irrefreável 

pelo lucro desmerecendo a equidade e a prosperidade social], mas tornando ativa e 

produtiva uma parcela maior dele, que as mais criteriosas operações bancárias 

permitem desenvolver a atividade do país‖ (SMITH, 2003a, p. 400).  E sobre isso, ao 

criticar as velhas práticas mercantilistas, ainda diz:  

As operações bancárias criteriosas, ao proporcionarem uma espécie 
de trilha aérea – se me permitem uma metáfora tão forçada −, 
tornam ao país possível converter, por assim dizer, uma grande parte 
das estradas que o percorrem em pastagens e campos de trigo, e 
com isso aumentam, de forma bastante considerável, a produção 
anual das terras e do trabalho.  No entanto, é forçoso admitir que, 
embora o comércio e a atividade do país possam ser um pouco 
ampliados, nunca poderão estar em tão perfeita segurança quando 
se acham suspensos, por assim dizer, nas asas de Dédalo do papel-
moeda, como no tempo em que trilhavam o solo firme da moeda de 
ouro e prata. Além dos acidentes a que se expõem pela inabilidade 
dos que administram esse papel-moeda, sujeitam-se ainda a muitos 
outros, dos quais nenhuma prudência ou habilidade desses 
administradores pode protegê-los. (SMITH, 2003a, p 401). 

     

Ademais, na última página deste capítulo, escreve, ao alertar a respeito da 

―(...) recente multiplicação de instituições bancárias, tanto na Inglaterra como na 

Escócia – evento que tem assustado muita gente -, aumenta, ao invés de diminuir, a 

segurança do público‖. (SMITH, 2003a: p.412). 

E por último, mas não menos importante, a fim de desvelar, através desta 

série de exemplos, como Smith enxergava o processo dicotômico presente entre a 

vida pública regida pelo Estado e os interesses privados, aparece o lucro - objeto 

precípuo para o capitalismo em suas relações de troca: 

Nossos comerciantes e donos de manufaturas queixam-se muito dos 
maus efeitos provocados por altos salários sobre a elevação dos 
preços, que reduzem a venda de suas mercadorias tanto no mercado 
interno como no exterior. Mas nada dizem sobre os efeitos 
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desfavoráveis dos lucros elevados. Silenciam quanto aos efeitos 
perniciosos dos seus próprios ganhos. Queixam-se apenas dos 
alheios. (SMITH, 2003a, p.124) 

1.2: Adam Smith e sua obra: os motivos para interpretá-la (e adulterá-la).   

      Minha aproximação do tema sucedeu-se, por assim dizer, de forma casual em 

duas circunstâncias: a primeira, foi quando, ao folhear ―A Riqueza das Nações‖, me 

deparei com um trecho que me causou estranheza, se comparado ao que 

ordinariamente se apregoa como padrão constitutivo do liberalismo em vigor. Nele 

Smith aferia relevância ao controle estatal das atribuições alfandegárias como foi 

frisado acima; e ainda prescrevia que entre o rol de incumbências do Estado estava 

o fomento de uma educação pública de qualidade a seus cidadãos. Ratificando esse 

item, permeando todo o Livro Quinto da mesma obra, verifica-se a importância que o 

autor atribui ao Estado como força matriz e motriz para o desenvolvimento social por 

ele acalentado. A segunda, diz respeito à leitura de uma entrevista concedida pelo 

linguista e estudioso de relações internacionais, o estadunidense Noam Chomsky, 

na qual ele comenta a respeito das imperfeições, inclusive propositais, das 

publicações do economista britânico lançadas em seu país. Chomsky − além de 

explanar quanto ao realce que Smith dá à existência das classes sociais no tabuleiro 

das disputas econômicas e políticas, antes mesmo de Karl Marx - salienta o grau de 

proeminência crítica de Smith ao avaliar a divisão de trabalho enquanto peça nociva 

para a organização societária por ele pretendida (o que significa relativizar as 

primeiras páginas da ―Riqueza das Nações‖). Chomsky, ainda, denuncia que nos 

Estados Unidos, justamente as partes dessa mesma obra que apontam questões 

como essas, foram obliteradas ou, sem eufemismos, deliberadamente não editadas.  

Mais interessante ainda, em certo sentido, foi o índice remissivo. 
Adam Smith é muito conhecido por defender a divisão do trabalho. 
Dê uma olhada em ―divisão de trabalho‖ no índice e você descobrirá 
listas e mais listas de coisas. Mas falta algo, especificamente sua 
denúncia sobre a divisão de trabalho, que citei há pouco. Isto é algo 
que falta no índice remissivo. E a coisa toda segue assim. [...] Como 
pode ser isso? Você abre um livro e lê, e a coisa lhe salta aos olhos. 
Por outro lado, se você observa o mito de Adam Smith, que é o único 
que conseguimos, a discrepância entre isso e a realidade é enorme. 
(CHOMSKY,1999, p.26) 

Em vista disso, surgiu-me na época a seguinte interrogação: se Adam Smith 

vem sendo cultuado, através dos séculos que transcorreram após a sua morte, 
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como um defensor intransigente da não-interferência do Estado nos assuntos 

econômicos – ou utilizando uma expressão em voga, do Estado mínimo – como é 

possível que o próprio, em seu livro principal, analise tais questões, se não de modo 

distinto, pelo menos debaixo de um ângulo que não é habitualmente propalado no 

século XXI? 

  Que razões fazem o sistema liberal proposto por Smith pintar um quadro 

majoritariamente similar de interpretações entre os leitores não diretamente ligados 

à seara política ou que não compartilham de um patamar referencial erudito ou 

acadêmico? A respeito dessa questão dois exemplos são dignos de nota, entre os 

incontáveis sites, reportagens e editoriais dos jornais e revistas de grande circulação 

que recordam − e/ou dizem abarcar − a causa de Smith: o primeiro foi recolhido de 

um polígrafo destinado aos estudos preparatórios para aprovação no vestibular do 

curso gaúcho ―Universitário‖ escrito por Gilberto Kaplan em 2007. Nele há um 

verbete na página 22 sobre Adam Smith no qual se lê que ―(...) defendeu a 

economia de mercado, baseada na não-intervenção do Estado na economia, na 

iniciativa privada e na livre concorrência; (...)‖ O segundo, um artigo cujo título é 

―Kardec, Smith e a economia‖ de autoria de Wellingtton Balbo, foi retirado do site 

http://www.ger.org.br/kardec_smith.html 11
 e assegura a todos os mortais que ―em 

Riqueza das Nações, Smith explica que o mercado se autogoverna.‖ Em seguida, 

convida os seus leitores a se tornarem discípulos de Smith e, para encerrar o 

assunto, conforme sua interpretação dos textos smithianos, bem como da resposta 

objetiva dos espíritos, diz ―que a igualdade absoluta de riquezas [devido] a 

diversidade de faculdades e do caráter entre os homens, se opõe a essa igualdade‖. 

(grifos nossos).  

No tocante aos artigos, agora de teor acadêmico, publicados em jornais 

brasileiros de grande circulação, vale relevar que os dois aqui selecionados foram 

escritos por economistas em momentos distintos, porém não muito distantes – cerca 

de cinco meses entre eles −, e estão na mesma página onde se localiza o editorial, 

espaço nobre de todo e qualquer periódico. O jornal em pauta é a publicação 

gaúcha Zero Hora, e o primeiro desses artigos, datado de 7 de agosto de 2007, 

assim intitula-se: ―A economia e os seus muitos donos.‖ Nele o autor, Alfredo 

                                                 
11

 Esta página foi acessada na internet em 14 de janeiro de 2012. 

http://www.ger.org.br/kardec_smith.html
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Peringer, preocupa-se com a consecução de ―uma genuína economia de mercado‖ 

que precisa afastar o ―estatismo açambarcador‖. Para tanto cita, no começo de seu 

texto, Adam Smith a fim de argumentar que o Estado possui muitos donos e que a 

administração pública seria mais eficaz se os reduzisse; haja vista que a 

administração privada - e este exemplo é terminante em sua tese - tem apenas um 

único dono. Além disso, o articulista culpa as altas taxas de juros e a forte carga 

tributária – frutos da má ingerência estatal - como nefastas para a economia 

brasileira, pois redundam em poucos créditos rurais e para as indústrias. O segundo 

artigo, redigido por Marcelo Portugal, professor de economia titular da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, com a data de 19 de janeiro de 2008 é denominado 

―Juros e crescimento econômico‖. Nele o autor levanta inferências sobre as 

vicissitudes do incremento econômico, mencionando neste sentido Adam Smith e 

suas lições referentes aos campos da oferta e da demanda. Portugal propõe 

soluções igualmente liberais com a intenção de equilibrar a oferta e demanda e que 

ocorreriam com inversões em educação, centros científicos de excelência, respeito à 

propriedade, empreendedorismo e aumento da produtividade do trabalho. 

Entretanto, há uma pendência entre os dois economistas que têm em Smith o 

cimento de suas argumentações: se Peringer advoga a redução drástica dos juros e 

dos impostos; Portugal, por sua vez, não acredita que tais medidas sejam 

adequadas para desenvolver a economia nacional, já que acarretariam ainda mais 

déficits públicos, inflação e efetivamente não elevariam a demanda e especialmente 

a oferta.   

  Recorreremos, então, a Smith a fim de saber como ele se pronuncia a 

respeito dessa questão. O professor escocês, antes de tudo, reconhece a 

legitimidade dos empréstimos de um valor que será, depois de um prazo qualquer, 

recuperado a juros. Todavia, − ao relacionar a taxa de juros com os lucros do capital 

e a importância desse leque de créditos como também uma força motriz da 

economia −, adverte para não tratar tais empréstimos apenas de modo ―(...) 

perdulário, dissipando na manutenção dos ociosos o que se destinava a sustentar os 

industriosos‖ (SMITH, 2003a, p.439). Conforme ele, com a intenção de evitar a usura 

− óbice, por excelência, do desenvolvimento societário, isto é, os juros excessivos 

desestimulariam o capital não produtivo −, a solução seria o governo adotar taxas de 

juros um pouco superiores ao preço mínimo determinado pelo mercado e que 
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afugentem o que já era descrito por ele como capital especulativo. Esta 

normatização objetivaria proteger o credor pelo risco que atravessa ao emprestar 

seu dinheiro e, ao mesmo tempo, impulsionaria gradativamente a queda das taxas 

de juros ao se aumentarem concomitantemente 'as riquezas, o progresso e a 

população' (...) promovidos pelos homens sensatos.‖ (SMITH, 2003a, p.448). Smith, 

em suma, nos previne dos efeitos danosos de uma economia com baixa oferta, 

alertando, neste sentido, sobre o perigo do dinheiro não aplicado em atividades 

produtivas. Entretanto, sob outro enfoque, ele diz que as violentas reduções das 

taxas de juros favoreceram, citando exemplos de países como a França, a 

diminuição da dívida pública. (SMITH, 2003a, p.114). 

Afinal, como Smith relativiza essa questão? Desta maneira: ele considera a 

dificuldade de controlar o capital pátrio e internacional, inclusive os lucros e os juros, 

por parte do governo como um elemento integrante do problema (SMITH, 2003a: 

pp.111-124). − fato que Peringer e Portugal não mencionam nem de passagem. Isto 

é, levando em conta, conforme diz Smith, ―que a concorrência mútua tende 

naturalmente a reduzir os lucros‖ (SMITH, 2003a, pp.111-124) – critério identificado 

antes mesmo de Karl Marx –, os juros altos ou baixos são, portanto, decorrência da 

evolução ou não dos lucros e que inclusive ―a queda do lucro seja o efeito natural de 

sua prosperidade [dos comerciantes] ou de se empregar nessa atividade um volume 

de capital superior ao que antes empregava.‖ (SMITH, 2003a, pp.111-112). Tendo 

em vista que sob a ótica de Smith, há uma relação direta entre lucros e juros, dois 

extratos retirados de a ―Riqueza das Nações‖ são fundamentais. O primeiro afirma 

que o preço/lucro será regulado pela concorrência, a menos que haja uma 

corporação com exclusividade em um ramo do comércio, o que pressuporá a 

intervenção do Estado para corrigir tal desvio (SMITH, 2003a, p.183). Assertiva 

lógica – e óbvia − dentro dos padrões liberais smithianos, mas que nos instiga, como 

foi demonstrado acima, a novamente refletir sobre os monopólios e a concentração 

de poder econômico estabelecidos atualmente. O segundo trecho está dividido em 

duas partes: uma é atinente aos impostos e como eles surtem efeitos positivos 

quando são aplicados criteriosamente, como exemplo menciona a situação francesa, 

senão vejamos: ―E, no entanto, em todos os lugares se admite que o povo da França 

é muito mais oprimido pelos impostos do que o povo da Grã-Bretanha. Apesar disso, 
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dentre todos os grandes impérios da Europa, a França é indubitavelmente o que 

goza do governo mais brando e indulgente.‖ (SMITH, 2003b, p.1159). 

  Na outra, sobressaem-se os méritos estatais – o que abarca também a 

cobrança de impostos – para o desenvolvimento social e comercial dos Países 

Baixos. Vale, então, por sua importância, enfatizá-la:  

Além disso, países tão singulares como a Holanda e a Zelândia 
exigem até mesmo uma despesa considerável para conservar sua 
existência, ou seja, para evitar que sejam tragadas pelo mar; isso 
sem dúvida deve ter contribuído para aumentar em muito a carga 
tributária nessas duas províncias. A forma republicana de governo 
parece ser a principal base da grandeza atual da Holanda. Os 
proprietários de grandes capitais, as grandes famílias de 
comerciantes, costumam ter na administração desse governo, ou 
uma participação direta ou uma influência indireta. Em nome do 
respeito e da autoridade que essa situação lhes propicia, dispõem-se 
a viver num país em que seu capital lhes gera lucros menores, se 
eles mesmos o investem, e juros menores, se eles mesmos o 
emprestam; num país, além disso, no qual o rendimento bastante 
módico que retiram de seu capital lhes permitirá comprar uma 
quantidade de artigos necessários e úteis à vida muito menor do que 
seria possível comprar em qualquer região da Europa. Apesar de 
todas essas desvantagens, a residência dessas pessoas ricas 
necessariamente mantêm no país um certo grau de atividade. 
Qualquer calamidade pública que destruísse a forma republicana de 
governo, que lançasse toda a administração nas mãos dos nobres e 
dos soldados, que aniquilasse inteiramente o prestígio desses ricos 
comerciantes, logo faria que eles não mais tivessem prazer em viver 
num país onde não mais poderiam esperar que os tratassem com 
grande respeito. Em pouco tempo transfeririam suas residências e 
seus capitais para algum outro país, e então em breve a indústria e o 
comércio da Holanda seguiram seus capitais aos quais deviam sua 
atividade (SMITH, 2003b, pp.1160-1161). 

  Várias deduções podem ser retiradas dessas três últimas passagens nas 

quais ele sintetiza o que pretende para a sua organização societária. Todavia, as 

seguintes merecem destaque: a primeira menção (p.183) está no Livro I da ―Riqueza 

das Nações‖, isto é, ela é um claro ataque ao regime mercantilista. Smith, portanto, 

no capítulo que abre a sua obra principal, explicita o que economicamente quer para 

o arranjo social por ele idealizado. Ali ele demarca o terreno onde irá trabalhar, 

sendo assim indispensável golpear o Estado mercantilista obstaculizador do livre 

comércio. Porém, com o desenrolar da obra, em uma espécie de efeito espiral 

valorativo ascendente, o leitor se apercebe qual é sua visão sobre as funções dos 

órgãos públicos. Não é por acaso, então, que Smith, nas últimas frações da 
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―Riqueza das Nações‖, nas quais se encontra o desfecho de suas ideias, não deixe 

dúvidas a respeito da importância do Estado para o seu mundo liberal – não o 

Estado mercantilista/feudal já supostamente suplantado, mas sim, agora, o triunfante 

Estado liberal. É neste momento que se apresentam as duas últimas citações 

transcritas (2003b, p.1159 e p.1160-1161) e com elas é possível aprofundar ainda 

mais esse ponto, a saber: a sua apreensão maior não é necessariamente, como deu 

a entender Peringer, com a presença ou não do Estado na economia, mas sim com 

a eficiente administração do conjunto da coisa pública, onde os lucros dos homens 

de negócios e das famílias ricas dos Países Baixos estão em uma escala abaixo do 

bem comum.    

Há ainda outro artigo, publicado no mesmo jornal e também ao lado do 

editorial, de Marcelo Peringer, datado de 28 de agosto de 2008. Nele o economista 

renova seus assaques ao Estado mencionando novamente Adam Smith. O titulo do 

texto, ―A virtude do egoísmo‖, serve de mote para que Peringer utilize a expressão 

―mão invisível‖ de Smith para corroborar seus pendores liberais, ou seja, o culto aos 

benefícios do individualismo egoísta seria o componente-chave para que as 

questões coletivas fluam a contento. Seu projeto social, contudo, é questionado 

quando defrontado com uma leitura atenta de Smith e está, com grandes chances 

de acerto, descontextualizada do âmbito mais profundo de sua obra. O que se 

presta, afinal, para legitimar e justificar um caráter de liberalismo não condizente 

com os moldes smithianos. Senão vejamos: o egoísmo proferido por Smith possui 

modulações e travas como as inscritas em ―Teoria dos Sentimentos Morais‖.  E elas 

estão condicionadas, sim, ao autointeresse, mas apenas na medida em que esse 

não perca de vista o campo público. De fato, o egoísmo pode adquirir uma 

conotação corrompida e desmoralizada se não atender uma causa social maior 

(BIANCHI, 2007). Sob outro ângulo Peringer, em um dado momento, aludindo Hans-

Hermann Hoppe, afirma que ―fundado nas leis praxiológicas e na prevalência do 

interesse próprio nas ações humanas, vem demonstrando que há uma 

incompatibilidade dos regimes democráticos com os da propriedade privada dos 

meios de produção, base da economia de mercado (sic): o interesse próprio, 

benéfico no mercado, torna-se extremamente deletério no setor público.‖ Peringer, 

por fim, relembra quem para ele parece ser um exemplo louvável, Milton Friedman, 

homem que como F. A. von Hayek foi, e continua sendo, um dos mais significativos 
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pensadores que elaboraram e promoveram o sentido de liberalismo assumido nos 

dias hodiernos (mercantilização do campo público, privatização dos bens estatais, 

diminuição e flexibilização das leis trabalhistas, etc.) e que, como se dispõe a 

demonstrar este trabalho, contradiz sensivelmente o legado deixado por Adam 

Smith. Talvez não seja à toa que no mesmo dia e na página seguinte do periódico 

em pauta, conste um artigo do Secretário Estadual da Fazenda, Aod Cunha de 

Moraes Júnior, enaltecendo os recursos financeiros obtidos pelo Rio Grande do Sul 

junto ao Banco Mundial e que chegam à casa de US$ 1,1 bilhão.                                                          

Afinal, há quantos Adams Smiths? Para o que ou para quem serve essas 

diversas leituras do economista escocês? Quais foram os motivos que 

arremessaram seu nome, sua figura e suas ideias no mar revolto dos interesses 

histórico-sociológicos e das interações de poder que os mesmos reforçam ou 

querem combater? Smith é realmente apenas um só? De fato, uma obra da 

magnitude da ―Riqueza das Nações‖ está – e assim deve permanecer – sujeita a 

visões que proporcionem debates e até mesmo opiniões conflitantes, pois é somente 

deste modo que o conhecimento se nutre e se reproduz, gerando mais 

conhecimento. Sua riqueza (da literatura relativa à Ciência Política), portanto, 

associa-se diretamente ao efeito engendrado em seus leitores ou, ser for o caso, 

quando se tratar de uma obra artística, em seus ouvintes e espectadores. Mas se 

esse não é o problema, pois estamos aqui tratando de tentativas concretas de 

compreensão dos fenômenos sociais objetivos − forma pela qual, aliás, Smith 

sempre pautou suas ideias −, como, então, compreender que dentro da tela teórica 

desenhada por Smith haja desarmonias interpretativas de tão grande envergadura? 

Em linhas gerais, quatro respostas-hipóteses, com as suas respectivas ramificações 

e aprofundamentos, entrelaçadas ou não, podem ser suscitadas: 

i) Smith, no transcurso de sua obra, cometeu, em maior ou menor número, 

em maior ou menor intensidade, equívocos que resultaram em 

contradições e desconexões que comprometeram seriamente a mesma; 

ii) Em virtude disso, abriu-se a senda para o leque de interpretações que 

vêm a posteriori; e, deste modo, não é plausível acusar de falsidade, seja lá quem 

for, por tecer ilações tão próprias, tão diferentes, quiçá antagônicas, sobre os 

escritos de Smith; 
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iii) Esta hipótese-resposta fomenta um processo de relativismo ao defrontá-

la com as anteriores, pois existem, sim, deduções múltiplas quanto a Smith e sua 

obra, tratando-a debaixo de três grandes quesitos: economia, política e filosofia 

moral/ética. Fica explicita, assim, a gama de interpretações dadas a cada um desses 

tópicos, incluso aí autores que sentenciam que os padrões econômicos de Smith já 

não se ajustam aos dias de hoje, apesar de sua importância histórico-sociológica, e 

outros que o colocam como crítico do capitalismo (TRIBE, 1999); 

iv) A quarta inferência, contudo, aparta-se das anteriores que se 

complementam, já que esta caracteriza e circunscreve os estudos smithianos como 

basilares, em decorrência do que já foi dito, para chancelar ou golpear o gênero de 

liberalismo – sua feição acumulativa com os seus objetivos e necessidades afins − 

atuante dentro de um particular instante histórico-sociológico. E por isso se emprega 

esta ou aquela interpretação que se tem do autor para os fins desejados. 

1.3: Capitalismo e liberalismo: quais e para quem?  

Destarte, este trabalho, obtendo êxito na comprovação de sua hipótese 

crucial, assim como nos desdobramentos da mesma, ou seja, de que o regime 

liberal nos moldes construídos por Smith em verdade não existe – ou, ainda, o que é 

mais grave, talvez realmente nunca tenha grassado −, tem a possibilidade de 

desvendar as mais novas categorizações sociais, políticas e econômicas do 

liberalismo hegemônico. Considerando-se, pois, a influência e popularidade que 

auferiu Smith depois de seu falecimento, e que alcançaram os dias de hoje, a 

recente conjuntura necessita ser averiguada também sob o enfoque daqueles que 

se autoproclamam liberais smithianos. Roberto Campos será o principal, como se 

sabe. Todavia, antes disso, cumpre registrar que o liberalismo, sendo ou não sendo 

merecedor dessa classificação segundo o ponto de vista de Smith; ou ainda,  seja lá 

qual a vertente que queremos adotar para qualificá-lo, não pode ser avaliado sem 

que procedamos à investigação do momento histórico-sociológico que o mesmo 

atravessou e está vivenciando. Assim demonstrou Cerqueira (2004, passim) ao 

relacionar as diversas fases conjunturais do capitalismo com o devido apreço ou 

descaso ao pensamento de Smith. A partir dessa diretriz é preciso ponderar as 

características gerais e as particularidades (necessidades, crises e soluções, 

desempenho do Estado, etc.) adquiridas pelo capitalismo em seus vários estágios.  
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No que tange a um aspecto similar, o filósofo italiano Domenico Losurdo é 

igualmente um nome interessante ao discorrer em seus livros a respeito da trajetória 

histórico-sociológica do liberalismo e vinculá-la a questões tais como democracia, 

partidos políticos, imprensa, mercado, condições de trabalho, etc. Em duas 

oportunidades, ao fazer menção de Smith em ―Democracia ou Bonapartismo‖, por 

exemplo, Losurdo coloca-o como um homem preocupado com a problemática dos 

grandes agrupamentos empresariais, além das relações entre patrões e 

empregados e suas consequências deletérias para o seu regime liberal.  

Mas naturalmente como o próprio Smith reconhece, sufocar as 
coalizões operárias significa favorecer nitidamente as coalizões 
patronais, assim como − podemos acrescentar – limitar ao máximo o 
espaço dos partidos organizados, ou suprimi-los, significa calar em 
ampla medida a voz das classes subalternas, em benefício integral 
dos lobbies e dos grupos industriais e financeiros mais poderosos. 

(LOSURDO, 2004: p. 256). 

      Losurdo, além disso, é profícuo no discernimento dos conservadorismos 

políticos dos fundadores, dos protótipos teóricos, das ramificações e dos 

desenvolvimentos assumidos pelo liberalismo antes e após a quebra das amarras 

absolutistas/mercantis. Acrescentem-se as essas problemáticas as percepções do 

escritor húngaro − e também de formação em filosofia − István  Mészáros que 

oferece uma contribuição relevante para o estudo da mais recente fase do 

capitalismo.12 Meszáros admite a grandeza e o valor histórico do trabalho de Smith e 

rememora constantemente sua presença intelectual, sublinhando como é 

aproveitada a força de sua imagem mitificada para legitimar as atividades das 

políticas liberais nos dias que se passam:  

Ao mesmo tempo [primeira metade da década de 90 do século 
anterior], o Instituto Adam Smith de Londres (da ―direita radical‖) 
publica um panfleto atrás do outro, preocupado com a maneira mais 
rápida de banir para o passado as medidas de segurança social do 
‗Welfare State‘, outrora anunciadas em altos brados, que não 
incluíam apenas benefícios para o desemprego e a invalidez, mas 
até pensões para os velhos e o direito universal à assistência à 
saúde. (MÉSZÁROS, 2004 a, p.296). 

      O norte perseguido por esta dissertação é, portanto, a tentativa de 

descortinar, em um primeiro plano, se vivemos um instante histórico-sociológico 

                                                 
12

 Além da obra citada acima consultar de Domenico Losurdo ―Hegel, Marx e a Tradição Liberal‖ 
(1998), ―Contra-história do liberalismo‖ (2006) e ―Liberalismo. Entre civilização e barbárie‖ (2006).  



 

 

46 

 

liberal. Isto é, examinar se as ideias de uma determinada linha liberal – aqui 

representadas por Roberto Campos –, acolhem hoje a causa smithiana; se, enfim, 

efetivamente condizem com o que um dia acreditou o seu mentor. Para tanto é 

preciso elaborar um pertinente esquema de confrontação que esquadrinhe a 

metodologia, o sistema teórico, os objetivos, bem como a importância do que ambos 

desejam. Ou seja, o que eles − de um lado Smith e de outro Campos e os cientistas 

sociais que professam sua mesma baliza teórica −, incumbem às instituições 

públicas e privadas, aos atores sociais, a relação destes componentes e os meios 

para erguerem o corpo societário almejado.  

       A palavra liberal – o que é ser individualmente liberal, o que significa pugnar 

ou promover um conjunto de ideias liberais ou de uma sociedade liberal – vem 

sendo utilizada com as conotações mais distintas possíveis, haja vista que serve 

concomitantemente para apontar agravos ou para entoar loas a respeito de alguém 

ou de sua crença política. À esquerda, por exemplo, de maneira geral, a aplica para 

denegrir seus adversários; resumindo, através dela (a expressão neoliberal, neste 

sentido, é notória), o que a mesma ajuíza como politicamente conservador, 

reacionário e injusto. De outra parte, os que se professam liberais também lançam 

mão do termo, mas agora para enaltecer seus ideais de liberdade e democracia. 

Afinal, o que é ser liberal? Há realmente um número aparentemente inesgotável de 

possibilidades ao se conceituar o que representa ser liberal? 

      Este trabalho, por seu turno, se propõe a analisar a vertente político-

econômica do conceito, assim como suas implicações correlativas, a partir das 

lucubrações de quem é conhecido como sendo o pai, ou um dos pais, da economia 

clássica. Smith, ao seu modo, cravou as bases do liberalismo político-econômico e 

tornou inevitável passar por suas concepções quando se aprecia a matéria. Em se 

tratando de economia, foi ele quem fundamentalmente determinou os padrões do 

pensamento e da conduta liberais. Não mencionar Smith ao ocupar-se de liberalismo 

é o mesmo que não aludir Karl Marx em debates sobre comunismo. A analogia é 

valida, pois os dois fundadores de suas correntes teóricas e práticas, lidos ou não 

lidos, são permanentemente declinados − seja para desmerecê-los, seja para exaltá-

los − e seus conceitos principais emergem, direta ou indiretamente, da literatura das 

Ciências Sociais. Em síntese, mesmo quando o que é visto como sendo o senso 
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comum (resguardando-se aqui o tom pejorativo que, em regra, se denota à 

expressão) polemiza acerca do liberalismo, Smith − não necessariamente como a 

personificação criadora de uma dada noção ou informação – aparece. 

      Assim, a intenção é realizar um estudo sobre o liberalismo (termo, aliás, não 

empregado por Smith) inaugurado pelo escocês no século XVIII - ou do que se 

entendia na época sobre tais relações sociais, políticas e econômicas emergentes - 

e relacionar o seu ideário com o liberalismo executado nos séculos XX e XXI. As 

eventuais suscitações de outros autores além de Roberto Campos se dão em 

decorrência de suas fortes inserções nos círculos acadêmicos, mas não tão-

somente; suas presenças literárias são também facilmente notadas nas instituições 

assumidamente liberais, bem como se constituem em uma frequente fonte de 

referência para órgãos de importância internacional como no exemplo de Sen 

supradito. Quanto a Guy Sorman, basta lhe deixar dizer que ―o empréstimo que fiz 

deste título magnífico [‗A riqueza das nações‘] pretende marcar a homenagem que 

lhe devo [Adam Smith] e meu compromisso pessoal com uma escola de 

pensamento que, há dois séculos, tenta privilegiar a liberdade e o direito contra o 

arbitrário, a pesquisa contra a pretensão de tudo saber e que não passa de um 

comportamento obtuso‖. (SORMAN, 1989, p.20). Amartya Sen, como já aludido, 

recorre com freqüência a ele para alegar o retorno a uma confluência tão cara ao 

britânico: os princípios ético-morais como sustentadores de uma economia que faça 

vingar as virtudes de uma sociedade liberal (SEN, 1999, 2000).   

        Porém, reforça-se, um autor em especial cuja inspiração de alegada matriz 

smithiana, será o fio condutor desse trabalho: o economista brasileiro Roberto de 

Oliveira Campos E vale, como síntese do pensamento daquele que é considerado 

um dos patronos do liberalismo nacional em suas relações e interpretações de 

Smith, as seguintes sentenças: 

Voltamos sempre aos velhos fundamentos conhecidos desde Adam 
Smith: governo pequeno e honesto, tributação moderada, respeito ao 
direito de propriedade e melhoria do agente econômico pela 
competição e pela educação. 13 

Quando me decidi, jovem concursado no Itamaraty, a passar do 
pregresso remanso da teologia para o bulício da economia, minha 

                                                 
13

 Jornal Zero Hora: Não basta investir (30/01/2000).  
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primeira leitura foi o clássico de Adam Smith  An inquiry into the nature 
and causes of the nations. Desde então meu sonho foi escrever algo 
sobre ―as causas das riquezas do Brasil. (CAMPOS, 2004 b, p.1265) 

 As frases, apesar de sucintas, são valiosas, já que encerram uma série de 

ideias-chave que, com os seus respectivos desdobramentos, serão debatidas no 

transcurso deste trabalho. Pois desde já, ainda de modo rápido, cabe interrogar se 

Smith era efetivamente a favor de governos pequenos, ou se, ao contrário do que 

afirmou Campos, acreditava em tributação progressiva? Ou até que ponto o direito à 

propriedade e à competição capitalista eram critérios inflexíveis para o escocês na 

busca da justiça, elemento, como já dito, caro em seu discurso? Averiguar, assim, 

como tais conceitos foram tratados por Smith – fundamentais para a compreensão 

de sua obra –, e como são avaliados pelo economista Roberto Campos, será o norte 

desta dissertação. Sob esse ângulo, critérios como Estado, classes sociais, 

igualdade, mercado, bem comum, justiça social, etc., − e suas respectivas funções e 

importância na busca da sociedade imaginada por Smith − serão declinados e 

investigados. Alguns dos exemplos, portanto, desta relação contraditória - ou mínimo 

desarmônica - foram vistos acima, e são componentes basilares no que tange às 

propostas deste trabalho e a realização de seus objetivos.         

  Como a corrente interpretativa aqui utilizada é a da história-sociológica 

alicerçada em componentes políticos/econômicos, se procurará compilar as ideias 

de Campos que discorram a respeito do liberalismo desenvolvido a partir dos 

conceitos pretensamente emitidos por Adam Smith. Isto é, que tragam à luz o leque 

das principais leituras acerca de seus juízos ditos liberais de fonte smithiana, além 

de como e por que as mesmas são implementadas a partir da segunda metade do 

século XX no Brasil e no mundo.  

Os desdobramentos dessas reflexões proporcionam o seguinte 

questionamento: qual o índice de fidelidade que os argumentos liberais de hoje 

possuem ao vinculá-los com o de seu mentor? Em outras palavras: efetivamente há, 

majoritariamente, um comprometimento do que se entende e se exerce como sendo 

o liberalismo, com o que imaginou Smith no seu tempo? Ou, por outro lado, a figura 

de Smith é apenas um mote, uma peça publicitária que referenda um padrão 

político-econômico qualquer? Será que então, o vulto ou mito de Smith oriundo da 

fonte iluminista − e tudo o que se relaciona à riqueza destas imagens – estão 
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resguardados em um patamar imune a críticas? Pois as promessas, a visão rebelde, 

científica e humanista que são indissociáveis a sua trajetória, dão um respaldo tal 

que é necessário sempre recobrá-las mesmo que seja para caminhar em sentido 

oposto? Será que, no mínimo, as visões de alguns autoproclamados autores 

smithianos, preponderantemente Campos aqui pormenorizado, não causariam 

surpresa se fosse possível hoje para Smith lê-las e compará-las com o que um dia 

acreditou ser o seu sistema liberal, bem como as correspondentes funções dos 

critérios mais relevantes que gravitam em torno deste termo?     

Investigar as interrogações acima possibilita apontar as particularidades do 

liberalismo atual - suas circunstâncias conjunturais em um dado instante histórico-

sociológico −, vinculado-o continuamente às características inerentes ao capitalismo. 

Nesta área de estudos apercebe-se uma miríade de publicações – de conotação 

liberal ou não − preocupadas em entender o estágio do fenômeno que 

atravessamos. Escritores que, por conseguinte, o versam de diversas maneiras. 

Neste sentido alguns exemplos devem ser destacados: Octavio Ianni compõe 

resumidamente desta forma a atual fase do capitalismo:  

A nova divisão transnacional do trabalho e da produção, a crescente 
articulação dos mercados nacionais em mercados regionais e em um 
mercado mundial, os novos desenvolvimentos dos meios de 
comunicação, a formação de redes de informática, a expansão das 
corporações transnacionais e a emergência de organizações 
multilaterais, entre outros desenvolvimentos da globalização do 
capitalismo, tudo isso institui e expande as bases sociais e 
polarizações de interesses que se expressam no liberalismo. São 
muitas e evidentes as interpretações, as propostas e as reivindicações 
que se sintetizam na ideologia neoliberal: reforma do Estado, 
desestatização da economia, privatização das empresas produtivas e 
lucrativas governamentais, abertura de mercados, redução dos 
encargos sociais relativo aos assalariados por parte do poder público 
e das empresas ou corporações privadas, informatização dos 
processos decisórios, produtivos e de comercialização e outros, busca 
da qualidade total, intensificação da produtividade e da lucratividade 
da empresa ou corporação nacional e transnacional (IANNI, 2001, 
p.217-218).      

           Importa notar o emprego do termo neoliberal na formulação de Ianni. Contudo 

não há, por parte do sociólogo em nenhuma de suas duas obras que discutem esta 

temática, a preocupação em especificar a qual corrente liberal está se reportando;  
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fato, aliás, comum, não só a ele. 14 Em outra passagem da mesma obra ao falar 

sobre Estado-Nação Ianni assevera:  

Se é verdade que a globalização do mundo está em marcha, e tudo 
indica que sim, então começou o réquiem pelo Estado-Nação. Ele 
está em declínio, sendo redefinindo, obrigado a rearticular-se com as 
forças que predominam no capitalismo global e, evidentemente, 
forçado a rearticular-se internamente, em conformidade com as 
injunções dessas forças. (IANNI, 2001, p.95) 

 Os conceitos de Estado e Estado-Nação surgem repetidamente na 

bibliografia especializada que menciona as características do capitalismo em que 

vivemos e sua respectiva estrutura organizacional e de funcionamento − o 

liberalismo. No entanto, o conceito de Estado é o que mais interessa aos fins 

propostos por este trabalho e será explanado e discutido ao longo do texto. 

Entretanto, a respeito de Estado-Nação cabe afirmar que ele possui uma 

maleabilidade maior e está, portanto, mais permeável às mudanças histórico-

sociológicas conjunturais do que aquelas que caracterizam o Estado Moderno ou 

mesmo os Estados pré-modernos. Os últimos dois, ressalva-se, são dependentes 

das transformações de cunho classista para alterações profundas ou, por ventura, 

de sua extinção. Em ―Nações e Nacionalismo desde 1870‖ (1998), Eric Hobsbawm 

salienta a importância de entender os Estados-Nações como fundamentais para o 

liberalismo, mas, segundo ele, estão e são mais amplos do que ―a comunidade de 

cidadãos de um Estado, vivendo sob o mesmo regime ou governo e tendo uma 

comunhão de interesses: a coletividade de habitantes de um território com tradições, 

aspirações e interesses comuns, subordinados a um poder central que se encarrega 

de manter a unidade do grupo; o povo de um Estado excluindo o poder 

governamental.‖ (Hobsbawm,1998, p.28). Ou seja, esta amplitude quer dizer que o 

desenvolvimento histórico do termo Estado-Nação aponta que a nações 

incorporadas pelo Estado foram e são constantemente remodeladas (agregadas ou 

rechaçadas) para as finalidades momentâneas das classes sociais em disputa.  

Isso não significa que as funções econômicas dos Estados diminuíram 
ou estão prestes a acabar. Pelo contrário, tanto nos Estados não 
capitalistas como nos capitalistas cresceram, apesar de, nos anos 80, 
se detectar uma tendência em ambos para encorajarem outros 
empreendimentos não estatais ou privados. Mesmo nos países 
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dedicados em teoria ao neoliberalismo, a importância contínua da 
administração, planejamento e direção estatal tem sido relegada a um 
patamar bem mais distanciado, e a receita e a despesa públicas 
adquirirem um peso bem maior nas economias dos Estados, 
sobretudo por seu crescente papel de agentes de redistribuições 
substanciais da renda social por meio de mecanismos de bem-estar e 
fiscais (Hobsbawm, 1998, p.207).  

 O que Hobsbawm pretende mostrar é que a ideia de Estado-Nação 

construída pós revoluções burguesas e firmada no século XIX se modificou como 

entidades políticas que até aquele momento as conhecíamos. Neste sentido, 

evidentemente, há uma constante readaptação dos interesses capitalistas dirigidos 

pelos Estados modernos e como as nações se conjugam no delineamento do 

Estado-Nação. 

Ou como diz o historiador inglês: ―Até os anos 60 [do século XX], o 
‗ser britânico‘, em termos de lei e administração, era um simples 
assunto de ter nascido de pais ou parentes britânicos, ou em solo 
britânico, ter casado com um cidadão britânico ou ser naturalizado. 
Hoje em dia isso está longe de ser um assunto simples‖ (Hobsbawm, 
1998, p.214).  

Dois pontos sobre o dito acima merecem ser ressalvados: a) a ideia de 

transformação do Estado-Nação analisada por Hobsbawm permanece no século 

XXI. Ainda mais considerando, como se verá adiante, o momento de profunda crise 

capitalista ora vivenciada; b) se Hobsbawn usa a expressão neoliberalismo um leitor 

menos atento poderia supor a existência, como já foi dito, de tão-somente um tipo de 

liberalismo. Mas, claro, sabe-se que ele está mencionando o fenômeno ocorrido sob 

os governos de Ronald Reagan e Margaret Thatcher nos Estados Unidos e Grã-

Bretanha, respectivamente. Tal questão nos remete a advertência sobre o emprego 

do termo neoliberalismo descrito na introdução e que, insiste-se, para o que 

pretende esta pesquisa precisa ser delimitado.     

  Logo, convém confirmar que este trabalho estuda o nexo 

capitalismo/liberalismo debaixo do seguinte paradigma: o capitalismo, em linhas 

gerais, é investigado como um modo de produção e de relações produtivas 

operadas em escala mundial oriundas de uma relação histórico-sociológica no qual o 

capital, em uma de suas funções e formas, assume-se maiormente como dinheiro 

usado como valor de troca. O proprietário dos meios de produção, então, o dispõe 

para comprar a força de trabalho e os materiais físicos necessários à produção 
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(matérias-primas, máquinas, equipamentos, etc.), assim seu capital se 

metamorfoseará em mercadoria e agregará valor − em concorrência com outros 

capitais − a partir da venda dessa riqueza produzida. Em seguida, parte do dinheiro 

obtido com essa transação transformar-se-á novamente em capital quando 

destinado ao reinvestimento e aperfeiçoamento da produção que, em tendência, se 

acumulará e se expandirá. O dono dos meios de produção, para que isso ocorra, 

visará permanentemente baixar seus custos produtivos a fim de maximizar seu 

capital frente à disputa com outros capitais. A outra fração será canalizada e 

aproveitada segundo as deliberações do dono do capital − esse processo é 

continuamente refeito. O liberalismo, por sua vez, é visto como o arranjo conjectural 

determinante dos regramentos e das diretivas − de chancela prioritariamente estatal 

− que delineiam as ações circunstanciais de tempo e espaço do capitalismo afeito a 

uma roupagem democrática mínina sem, no entanto, que o último abandone os 

predicados essenciais que lhe são inerentes.  

Ainda a respeito da problemática que abre o parágrafo anterior, um ponto nem 

sempre é aclarado ou discutido: a que Estado ou Estado-Nação estamos nos 

referindo? A uma instituição que deve ser apenas aquilatada positivamente, sob o 

ponto de vista do capitalismo, nas quadras históricas nas quais tocou níveis 

significativos de bem-estar social, como ocorreu nos Anos Dourados deste sistema − 

do final da 2ª Guerra Mundial até o final dos anos 1960 e começo dos 1970? 

(Hobsbawm:1995,p.253-281)? Ou, por outro lado, ele é uma categoria 

superestrutural interessada em responder historicamente à dinâmica interna do 

capital na sua busca permanente por autoacumulacão (ARRIGHI, 1996 e 

MÉSZÁROS, 2004 a), o que inclui a sua marcha geográfica? (HARVEY, 2002, 2005 

e SANTOS, 2002, 2005).  

 Enfim, essas interrogações – atinentes à composição do Estado capitalista, o 

aparato que o esteia e, ainda, suas mediações com o conjunto social, tendo-se à 

obra de Smith como referência e em diálogo fundamentalmente com Roberto 

Campos –, possibilitam compreender se o capitalismo, a partir da segunda metade 

do século XX, preserva, ou efetivamente procura, as características cardinais que o 

professor setecentista conjeturou.      
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CAPÍTULO 2 

 

2.1: As razões capitalistas que fundamentam o liberalismo de Roberto Campos  

 Convém ponderar, em um primeiro plano, que o capitalismo, por ser 

justamente um processo histórico-sociológico, apresenta-se em constante mutação, 

apesar de que, sob outro ângulo, suas bases assentarem-se em características 

intrínsecas e irrevogáveis que impulsionam a necessidade permanente da grande 

massa de capitais buscarem a autoexpansão para o lucro. Acarretando, neste 

processo, a barragem dos mais débeis e a promoção dos capitais mais fortes e 

aptos de levarem adiante o sistema como um todo – é este, senão o principal, um 

imprescindível predicado para a sobrevivência do regime. A partir disso, 

dialeticamente, arranja-se uma estrutura que abraça todos os segmentos sociais a 

fim de proporcionar que tal meta seja ininterruptamente alcançada. É por isso que o 

capitalismo – em sua sanha de procurar, intensa e expansivamente, novos meios e 

lugares para cumprir seus desígnios – precisa, sem deixar de lado seus 

fundamentos, incorporar e expelir, harmonizar-se e chocar-se impetuosamente; e, 

assim, conviver, em maior ou menor intensidade, com contradições sociais que, em 

determinadas conjunções o colocam em risco. Por outro lado, esses mesmos 

desequilíbrios são essenciais para que as taxas de acumulação requeridas pelo 

sistema e sua lógica continuem avançando. 

 Como foi dito, a despeito de o capital – que sob sua forma mais sofisticada, 

isto é, o capitalismo –, ser oriundo de uma longa e tortuosa trajetória, foi nos anos 

em que viveu Adam Smith que o sistema conheceu seu alvorecer; seus primeiros e 

decisivos passos foram dados no século XVIII. De lá para cá aperfeiçoou-se política 

e tecnologicamente, conquistou o planeta, atingiu momentos de considerável 

expansão distributiva e progresso social e, por um sem-número de vezes, precisou 

reacomodar-se às conquistas conjecturais resultantes da luta empreendida pelo seu 

principal opositor, o trabalho, bem como às exigências que perfazem a sua dinâmica 

de produção e consumo cada vez maiores, mais rápidos e baratos. Todavia, esses 

três fatores guardam também a gênese de inevitáveis e incontroláveis crises que 

permanentemente assombram o capitalismo e se, por um lado, estimulam a sua 

expansão e transformação; por outro, cobram preços materiais e humanos 
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sobremaneira elevados para que sua tessitura possa, enfim, reestruturar-se e seguir 

reproduzindo-se. 

  O conceito de devir histórico marca o capitalismo, assim como qualquer 

sistema que o antecedeu, a saber, pulsa nele também a chancela histórico-

sociológica que assinala a finitude, o esgotamento de todos os arranjos societários, 

mesmo que, evidentemente, quando são substituídos, o novo congregue uma série 

de elementos daquele que suplantou. Então, se existem fases processuais que 

remodelaram e distinguiram – e ainda o fazem – os diversos momentos do 

capitalismo, igualmente surgiram, neste ou naquele contexto, para respaldá-lo ou 

criticá-lo, maneiras diferentes de interpretá-lo. E tais tentativas de compreensão 

estão profundamente influenciadas pelo contexto experimentado, isto é, a 

importância de uma dada conjuntura vivenciada, e suas múltiplas derivações, é 

determinada e determinadora do perfil assumido pelo capital e daqueles que se 

posicionam a respeito. A ideia, portanto, é de que interpretar o capitalismo é também 

interpretar as suas correspondentes interpretações. As palavras, em suma, de seus 

analistas propõe ainda a visão do que se deve incorporar a respeito do tema, seja 

para, em última instância, apontar suas virtudes e mazelas, legitimá-lo ou 

desqualificá-lo.      

 Desta forma, nos textos de Adam Smith e Roberto Campos percebem-se os 

sinais que expõem um macro fenômeno social promovedor da elaboração 

interpretativa desses dois teóricos e concernente à necessidade, não somente deles 

de entenderem os fatos com os quais se defrontam, mas, igualmente, da 

conveniência do sistema em encontrar respostas atinentes ao instante de tempo e 

espaço que ora atravessa. Se, em linhas gerais, Smith vivenciava o capitalismo 

firmando-se e quebrando as correntes tirânicas do passado absolutista-feudal, 

projetando para o futuro – e efetivamente realizando – um mundo profundamente 

transformado à sua imagem e semelhança, Campos, por seu turno, e ele mesmo 

admite, via o capitalismo mergulhar, já nos primeiros anos da década de 1970, numa 

severa crise capitaneada, segundo o próprio, pelo déficit estadunidense e pelo 

aumento dos preços do petróleo, fatores que, entre outros, acarretaram o 

rompimento do Acordo Breton Woods de 1944 (CAMPOS, 1975 b, p.36-38, 48-51, 

61-69, 101-131). Tal crise ainda será debatida, pois é o mote deste capítulo. Se, 
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então, para Smith descortinava-se um mundo de benesses a serem conquistadas, 

apesar de seu olhar crítico já naquela época indicar cuidados ou ajustes necessários 

para tanto; séculos depois, todavia, ao se verificar a realidade internacional sentida 

pelo brasileiro smithiano – e que persiste após a sua morte –, a profundidade de tais 

promessas mostrou-se mais rasa do que provavelmente um dia vislumbrou o 

escocês. 

 A propósito, abaixo serão exibidos alguns dados recolhidos de um artigo do 

sociólogo argentino Atilio Boron publicado em 201015 que foram sistematizados pelo 

Programa Internacional de Estudos Comparativos sobre a Pobreza/CROP, sediado 

na Universidade de Bergen, Noruega. A razão precípua de expô-los filia-se com os 

objetivos deste trabalho, já que Smith enxergava o sistema fundamentado nas trocas 

comerciais como redentor da humanidade, e o seu otimismo revelava que em não 

muito tempo - dentro de sua visão evolucionista – isso fatalmente ocorreria.  

População mundial: 6.800 bilhões, dos quais...  

* 1.020 bilhão são desnutridos crônicos (FAO, 2009) 

* 2 bilhões não têm acesso a medicamentos (www.fic.nih.gov) 

* 884 milhões não têm acesso a água potável (OMS/UNICEF 2008) 

* 924 milhões ―sem teto‖ ou em residências precárias (UN Habitat 2003) 

* 1,600 bilhão não têm eletricidade (UM Habitat, ―Urban Energy‖) 

* 2,500 bilhões sem sistemas de drenagens ou esgotos (OMS/UNICEF 2008) 

* 774 milhões de adultos são analfabetos (www.uis.unesco.org) 

* 18 milhões de mortes por ano ocorrerem devido à pobreza, a maioria de crianças 

menores de 5 anos. (OMS) 

* 218 milhões de crianças, entre 5 e 17 anos, trabalham frequentemente em 

condições de escravidão e em tarefas perigosas ou humilhantes como soldados, 

prostitutas, faxineiros, na agricultura, na construção ou na indústria têxtil (OIT: A 

eliminação do trabalho infantil: um objetivo a nosso alcance, 2006) 

* Entre 1988 e 2002, a parcela 25 % mais pobre da população mundial reduziu sua 

participação na renda mundial de 1,16% a 0,92%, enquanto que o opulento 10 % 

mais rico aumentou suas fortunas, passando a dispor de 64,7 a 71,1 % da riqueza 
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mundial. O enriquecimento de uns poucos tem como seu reverso o empobrecimento 

de muitos. 

* E com somente 6,4 % de aumento da riqueza dos mais ricos seria suficiente para 

duplicar as rendas de 70 % da população mundial, salvando inumeráveis vidas e 

reduzindo as penúrias e sofrimentos dos mais pobres. Ou seja: tal fato aconteceria 

tão-somente se se pudesse redistribuir o enriquecimento adicional produzido entre 

1988 e 2002 dos 10 % mais ricos da população mundial, deixando intactas suas 

exorbitantes fortunas. Porém, nem sequer algo tão elementar como isto, é aceitável 

para as classes dominantes do capitalismo mundial. 

  Este é um ponto-chave a ser apurado: o pai da economia moderna e o 

patrono do que deveria se configurar no liberalismo brasileiro são defensores de um 

programa político-econômico em sua essência idêntico. Em síntese, uma sociedade 

melhor. Contudo, há diferenças analíticas relevantes entre ambos – apesar do 

segundo se arrogar discípulo do primeiro –, e que não dizem respeito apenas ao 

critério de viverem em épocas tão afastadas. Há mais do que isso. Tais efetivas 

discordâncias teóricas e práticas, por óbvio não assumidas por Campos, e suas 

correspondentes derivações são originárias de um conceito basilar supracitado: a 

figura de Adam Smith foi alçada à condição de mito – portanto não mais afeita a 

avaliações histórico-sociológicas e, por consequência, propensa a ser recuperada e 

adaptada às exigências das novas circunstâncias, interesses e conflitos vívidos. 

Roberto Campos assim também procedeu. E o que parece ser, ao longo de sua 

obra, um desfile de contradições exibe algo mais profundo, já que suas meditações 

ao se oporem diametralmente ao que certa feita afirmou Smith, trazem consigo, 

veladamente ou não, um propósito substancial: validar, através da legitimação 

científica auferida por Smith, a sua argumentação dita de cunho liberal, que, naquele 

momento, já começava a ganhar atenção em âmbito internacional com a experiência 

chilena de Augusto Pinochet na década de 1970 e, em seguida, com o governo 

estadunidense de Ronald Reagan e o britânico de Margaret Thatcher nos anos de 

1980. Ainda no tocante à assunção e operacionalidade de governos conservadores 

a partir do decênio de 1960 na América Latina, cabe, por ora, assinalar, além do 

apoio de Campos à ditadura civil-militar brasileira – na qual exerceu funções 

ministeriais, e que para ele teria cumprido ―o árduo trabalho de desintoxicação 

ideológica‖ (CAMPOS, 1975b, p.152-154) iniciado pelas mãos do Presidente 
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Castello Branco, ‖um austero e realista disciplinador‖ (CAMPOS, 1975 b, p.152) –, 

as suas duras críticas à esquerda, à representatividade política obtida através do 

modelo eleitoral vigente e aos sindicatos. A respeito dessas questões, e como traços 

demarcatórios de seu perfil, vale citá-lo: 

Também não foi no mercado que os sindicatos se basearam para 
elaborarem as bases de suas lutas sociais, elas tiveram origem nos 
próprios estímulos paternalistas do Governo, e por isso carecendo 
de combatividade política e do vigor reivindicatório de outros países. 
Politicamente, o virtual caos em que o país se transformou em 1963 
e início de 1964 gerou um anseio de uma ordem e disciplina social, 
e tornou aceitáveis certas restrições temporárias em duas 
instituições tradicionalmente reivindicatórias - o Congresso e os 
sindicatos – que, por serem indispensáveis às sociedades 
modernas, tendem a inflacionar as despesas governamentais ou a 
elevar os salários para além dos limites que podem ser ajustados 
pelo aumento da produtividade ou sujeitos a manipulação de 
políticas salariais razoáveis. (CAMPOS, 1975 b, p.64) 

 Se, apesar de tudo, defende ―a realização do capitalismo democrático‖ ou ‖do 

povo‖ (CAMPOS, 1990 p.248, 262) e, no plano econômico, uma ―nova semiótica‖ 

sinalizadora de uma ―ideologia modernizadora‖ (CAMPOS, 1994 p.1280), Campos, 

que se arroga um ―liberal clássico‖ (CAMPOS, 1994, p.1281), relativiza o primado da 

política, assegurando que desenvolvimento e modernização não necessariamente 

se relacionam com democracia:  

 A transição para o desenvolvimento pode ocorrer quer sob regimes 
democráticos, quer sob regimes autoritários, conquanto, transposta a 
fase de modernização, aumentem as demandas de liberdade política 
que pressionam em favor da democratização. (CAMPOS, 2004, 
p.1273-1274) 
O mais melancólico em toda essa experiência [se referindo à 
Constituição brasileira de 1988] é verificar a raridade dos liberais 
puros, que entendem que a liberdade econômica é condição 
necessária, ainda que não suficiente, da liberdade política. (CAMPOS, 
1988, p.245) 

  Tendo-se familiaridade com os escritos do autor, os dois extratos, apesar de 

pequenos, entre outros versando sobre a mesma temática, expõem a noção geral de 

seu pensamento concernente à democracia, mesmo aquela sujeita aos padrões 

representativos e eleitorais vigorantes por ele defendidos. Ou seja, para Campos a 

liberdade política não é condição sine qua non para o regime em que acredita; ela, 

portanto, está à mercê das flutuações de mercado e das taxas de acumulação.   
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 Nascido no Mato Grosso – admirador de Alfredo Dias Gomes, notório 

teatrólogo e comunista –, Campos ocupou inclusive, a Cadeira nº 21 na Academia 

Brasileira de Letras, antes pertencente ao criador de ―O Bem-Amado‖; e se tornou, 

provavelmente, um dos primeiros, senão o primeiro intelectual brasileiro de peso a 

instituir uma específica visão do que deveria ser o liberalismo e um liberal. Suas 

importantes afirmações coadunam-se com as de Friedrich Hayek e Ludwig Von 

Mises, economistas do século XX aos quais entoava loas - inclusive a respeito do 

que foi dito acima sobre eleições sazonais representativas -, e que, como Campos, 

são símbolos de um novo olhar indutivo a respeito de quais as tintas desenhariam, 

doravante, as relações sociais, políticas e econômicas do estatuto liberal.  

As ideias do liberalismo econômico, anti-estatismo e economia de 
mercado refletiam a [minha] influência dos liberais austríacos, 
sobretudo Friedrich Hayek e Ludwig von Mises, cujas doutrinas me 
haviam sido pregadas pelo mestre Eugênio Gudim, anos atrás. 
(CAMPOS, 2004 b, p.1054)  

 Para os cultores da ‗visão modesta‘, cujo profeta antigo foi Adam 
Smith e cujo profeta moderno é Fredrick Hayek, o governo só pode 
deflagrar ‗processos‘ e jamais garantir (ou sequer prever) os 
‗resultados‘, dependentes estes das reações do mercado impessoal. 
Para os cultores da ‗visão irrestrita‘, o governo deve coordenar o 
comportamento do mercado e corrigir suas imperfeições. (CAMPOS, 
2004 b, p.1273) 

       Campos, por exemplo, ao enaltecer Mises, notório antiestatista e, por sinal, 

também admirador de Smith (MISES:1998: p.94), comete um equívoco: pois o 

escocês, ao contrário dos dois primeiros, pugnava por um Estado regulador das 

distensões sociais e no qual a lucratividade não seria uma bula papal como foi 

mostrado no capítulo anterior. Porém, um componente a serviço e sujeito à busca da 

justiça social. Senão vejamos: 

O intervencionismo significa que o governo não somente fracassa 
em proteger o funcionamento harmonioso da economia de mercado, 
como também interfere em vários fenômenos de mercado: interfere 
nos preços, nos padrões salariais, nas taxas de juro e do lucro. 
(MISES, 1998, p.40) 

Por si mesmo, o protecionismo não acrescenta coisa alguma ao 
capital de um país. Para implantar uma nova fábrica, precisa-se de 
capital. Para modernizar uma já existente, precisa-se de capital, não 
de tarifas. Proteção não introduz alterações positivas na situação 
econômica de um país. Também o sindicalismo certamente não vem 
a promover qualquer melhoria nessa situação. Não se trata, aqui, de 
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discutir toda a questão do livre-câmbio ou do protecionismo. Espero 
que a maior parte dos manuais de economia que se encontram no 
mercado, ao alcance de todos, já a apresentem adequadamente. 
(MISES, 1998, p.78,79) 

         Sobre o que confere anuência Campos: 

  Lentamente [o populismo] aprenderá que as empresas estatais não 
são serviçais do Estado e sim condomínios de poder: que somente a 
economia de mercado garante prosperidade, possibilita a 
consecução da equidade; que a inflação não é mero sub produto da 
ganância dos oligopólios, senão que resulta da expansão monetária 
fabricada ou sancionada pelo governo e que a solução para o 
estado concordatário, negligente de suas funções sociais, é a 
privatização do estado-empresário, deixando à iniciativa privada a 
função de motos do desenvolvimento. (CAMPOS, 2004 b, p.1255) 

       Interessante ressalvar que as mensagens dos três angariaram força, adeptos, 

tangibilidade e amplitude justamente com a instalação da já mencionada profunda 

crise capitalista internacional que clamou soluções práticas e teóricas que 

ensejassem um remodelamento da gestão pública sobre questões fundamentais 

como o tamanho do Estado, quadro de funcionários, tributação, abertura comercial 

irrestrita, bem como as suas obrigações concernentes aos serviços de educação, 

saúde, previdência e demais gastos sociais. Não esquecendo também de 

redimensionar o vínculo estatal com as empresas domésticas e transnacionais e 

suas ligações com a produção e o trabalho. O que ficou conhecido pelo jargão de 

Estado Mínimo. Existe, ademais, um aspecto marcante a essa linha de discursos 

liberais pós-crise estrutural (MESZAROS, passim) do começo dos anos 1970, 

perpassando a obra de Campos e dos ―liberais austríacos [Hayek e Mises], que a 

economia nada mais é do que o humilde estudo das consequências não intencionais 

da ação humana‖ (CAMPOS, 1994, p.1282). Ou seja, a economia, conforme essa 

visão deixa subjacente, não estaria submetida às vontades humanas e, assim, se 

alçaria alheia ao toque profanador de homens e mulheres. Tal postura que, sim, 

possui algo de Smith, no entanto rompe com o mesmo ao sugerir a noção de que a 

onipotência e inatingibilidade do mercado e do status quo que o sustenta são 

naturais, como se constituíssem parte da gênese humana – ―sempre foram e assim 

serão‖. Obliterando, portanto, o encadeamento processual que gerou a síntese 

social do que somos hoje e, por consequência, descartando novas. Quanto a isso, 

pontua Mészáros : 
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Hayek não defende a rede estabelecida das mediações de reprodução 
[capitalista] com argumentos racionais, mas com definições circulares. 
A racionalidade é excluída a priori do tribunal, em nome dos 
insondáveis ―mistérios‖ da ―ordem econômica ampliada‖, cuja validade 
ninguém pode nem deve sequer tentar demonstrar, segundo o autor 
de A arrogância fatal (...) a apologia pseudocientifica de Hayek está 

muito ansiosa por excluir todas as explicações casuais. Por isso, ele 
insiste em que ―a criação da riqueza não pode ser explicada por uma 
cadeia de causa e efeito. (MÉSZÁROS, 2002, p.192)  

        Já que o assunto é pertinente aos entusiastas de Smith e suas espantosas 

interpretações do pai da economia moderna, Hayek também o é. A prova cabal é 

que em sua obra mais afamada, O caminho da servidão (1990), o cita quatro vezes, 

não contando a epígrafe que abre o capítulo 5, sempre com elogios e para apoiar 

sua prédica.     

 Aclaram-se agora duas vertentes analíticas entrelaçadas: a primeira pauta-se 

nas concepções de Smith acerca das relações sociais por ele imaginadas e como 

elas foram assimiladas pelo pensamento de Campos em sua senda intelectual, mas, 

preponderantemente, como foram apropriadas e projetadas – e aqui está o segundo 

ponto – para a conturbada quadra que atravessa o sistema em curso. Atinente a 

isso, no Brasil já no início da década de 1980 e até mesmo antes, Campos declinava 

de modo pioneiro – e com louvores – um termo atualmente consagrado, a fim de 

resolver esse distúrbio macroestrutural, a saber: neoliberal ou neoliberalismo 

(CAMPOS, 1990, p.26, p.265). Sua receita previa entre outros itens, a 

desregulamentação das trocas econômicas, pois derrubar o protecionismo 

econômico entre as nações seria um tópico relevante – e hoje tais correntes ainda 

acreditam que seja – para superação destes surtos (Trindade, 2010, p.119-120). No 

entanto, a bem da verdade, a dita originalidade de Campos é uma transposição para 

solo pátrio das ideias de economistas como Mises e Hayek, basicamente.  

2.2: Smith visto por Campos – Parte I 

 Mas, de qualquer forma, qual ―sistema tão liberal como generoso‖ (SMITH, 

2003b, p.854) é esse que em diversas passagens há um parecer favorável de 

Smith? Pois   

  Essa economia política [crítica a Quesnay e aos fisiocratas] ainda 
que indubitavelmente retarde em maior ou menor medida o 
progresso de uma nação em direção à riqueza e prosperidade, não 
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é capaz de impedir totalmente seu curso, e menos ainda fazê-lo 
retroceder. Se uma nação não pudesse prosperar sem desfrutar em 
perfeita liberdade e perfeita justiça, não haveria no mundo uma 
única nação que tivesse jamais prosperado. (SMITH, 2003b, p.857) 

(...) ao representar a riqueza de uma nação como consistindo, não a 
riqueza não consumível do dinheiro, mas nas mercadorias 
consumíveis anualmente reproduzidas anualmente pelo trabalho da 
sociedade, e ao se representar a perfeita liberdade como o único 
meio eficaz de tornar essa reprodução anual a maior possível, sua 
doutrina parece, sob todos os aspectos, tão justa como é generosa 
e liberal (SMITH, 2003b, p.862; grifo nosso). 

  Se o primeiro olhar imediatamente dá a entender que entre as duas 

propostas impera uma comunhão de vontades, uma leitura esmerada, entretanto, 

traz à liça alguns pontos relevantes para Smith nem sempre ponderados pelos 

chamados liberais ou neoliberais hodiernos, e que vão além da esfera das 

divergências ao entrarem em franca rota de colisão. Em um plano inicial e basilar, o 

britânico salienta a importância do trabalho como reprodutor do capital e não ao 

contrário, o que por si só não é pouco. Há em Smith, antes de Karl Marx, a 

constatação óbvia, mas talvez hoje nem tanto, de que o trabalho produz riqueza e o 

capital dele depende (SMITH, 2003a, p.422) para que a ―frugalidade privada e boa 

administração de indivíduos privados, por seu esforço universal, contínuo e 

ininterrupto, [possa] melhorar sua própria condição‖ (SMITH, 2003a, p.434). O que, 

naturalmente, faz assomar o seguinte axioma resultante do fato de que o sistema do 

qual falava Smith ser naquela época, e ainda mais hoje, regido pelo capital: um 

número maior ou menor de capitais faz crescer ou reduzir o volume real de trabalho 

(SMITH, 2003a, p.422). Sendo assim, o sucesso do livre comércio – que floresceria 

somente após o capital vencer as práticas calcadas no mercantilismo dos antigos 

Estados Absolutistas, o que inclui o bulionismo a qual se aferravam, já 

anacronicamente, Portugal e Espanha –, exige pari passu outros tópicos que 

necessariamente devem ser satisfeitos, mas que quando trabalhados por Campos 

estão em desalinho com o pensamento smithiano.  

 Um problema atacado por Smith é a desigualdade social, pois ao fazer um 

apanhado histórico-sociológico da questão, mostra-se preocupado a ponto de 

exprimir a seguinte sentença: ―Onde existir a grande propriedade haverá uma 

grande desigualdade (SMITH, 2003b, p.900,)‖ ou, ainda, ―o governo civil é, na 

realidade, instituído para a defesa dos ricos contra os pobres, ou dos que detêm 
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alguma propriedade contra os que não têm propriedade alguma.‖ (SMITH, 2003b, 

p.906). Claro, aqui Smith está argumentando a respeito das comunidades por ele 

tidas como bárbaras, contudo tais assertivas pertencentes à Parte II do Livro V são – 

ou deveriam ser – por dedução lógica para quem tem alguma intimidade com sua 

obra, condição sine qua non para o estabelecimento da sociedade por ele 

idealizada. Em contrapartida e perseguindo os caminhos de Hayek, para Campos 

quando se trata 

de igualdade de resultados, a coisa é impossível porque Deus nos 
fez diferentes (...), e seria mais plausível pensarmos em igualdade 
de oportunidades (1988:p.1180), (...) já que uma sociedade 
igualitária tem de ser uma sociedade autoritária, pois pressupõe que 
alguma autoridade intervenha para ‗impor‘ uma distribuição diferente 
daquela que prevaleceria numa sociedade livre. (CAMPOS, 1988, 
p.119). 

 Aqui novamente sobressaem aspectos sensíveis à doutrina liberal, um deles, 

como foi dito, revela um grau de influência smithiana, ou seja, o britânico acreditava 

na providência divina, mas não, com o decorrer de seu amadurecimento intelectual, 

ao ponto de considerar as desigualdades sociais como algo oriundo de graças ou 

castigos sobrenaturais. Se Campos deixa implícito que o mercado está alheio às 

vontades humanas - e, desta forma, às relações sociais e seus resultados -, infere-

se que quando tocado por qualquer gesto humano, para ele naturalmente autoritário, 

corrompe-se. Restando, portanto, como última e única alternativa a fim de amenizar 

tais mazelas, a caridade individualizada, pois corrigi-las através de meios legais ou 

constitucionais 

nada mais [é] que a cruel ‗caritocracia‘  demagógica‘, (...) [pois] ― a 
chamada  ‗opção pelos pobres‘ leva a utopia dirigistas ou totalitárias 
(CAMPOS, 1988, p.241), pois, por exemplo,  (...) ― o aumento dos 
benefícios às gestantes e às famílias redundaria em reduzir a 
contratação de mulheres e privilegiaria os solteiros. (CAMPOS, 1988, 
p.236). 

  Se fosse possível, o que diria sobre isso Smith ao seu discípulo brasileiro? 

Pertinente a questões legislativas, nos primeiros capítulos de sua obra principal, há 

trechos em que reconhece as rupturas classistas da sociedade em que vive (apesar 

de não empregar esta terminologia), pois ao comentar a respeito de determinadas 

medidas parlamentares restritivas à livre circulação do trabalho e, neste sentido, as 

dificuldades dos trabalhadores em se associarem e conseguirem domicílios para 
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exercerem suas atividades em outro lugar – o que para ele naturalmente perfaz o rol 

de direitos de todos os homens e mulheres e pressupõe também o desenvolvimento 

do capital –, lastima o seguinte:  

Todas as vezes que o legislador procura regular as diferenças entre 
patrões e empregados, são sempre os patrões que se consultam. 
Por isso, quando a regulamentação é favorável aos trabalhadores, é 
sempre justa e eqüitativa, o que nem sempre ocorre quando é 
favorável aos patrões. Daí ser justa e eqüitativa a lei que obriga os 
mestres de vários ofícios a pagarem os respectivos trabalhadores 
em dinheiro, não em gêneros. A lei não impõe aos patrões nenhuma 
medida severa, apenas os obriga a pagar, mas que nem sempre 
realmente pagavam em espécie. Essa lei é favorável aos 
trabalhadores, mas promulgada no 8º ano de Jorge III favorece os 
patrões. Quando estes se associam para reduzir os salários dos 
trabalhadores normalmente se coligam ou entram em acordo 
secreto para não pagar mais do que um certo salário, sob alguma 
penalidade. Se os trabalhadores formassem entre eles uma liga 
contrária de alguma espécie, ou seja, para não aceitarem certos 
salários, sob determinada penalidade, a lei os puniria severamente. 
Ora, se fosse imparcial, a lei trataria os patrões de mesma forma. 
Mas a lei introduzida no ano 8º de reinado de Jorge III confere força 
de lei a essa regulamentação que os patrões às vezes tentam 
estabelecer por meio de coligações secretas. (SMITH, 2003a, 
p.183,184). 

     O segmento lido é de fácil interpretação e não esconde mensagens 

subreptícias ou que comprometam, antes ou depois, a translucidez do que é 

exposto. Mas, para dirimir qualquer suspeição, frisa-se que Smith está relatando 

acerca dos trabalhadores pobres que se mudavam frequentemente para outras 

paróquias em busca de trabalho, já que havia uma ―grande desigualdade entre os 

preços do trabalho‖ (SMITH, 2003a, p.180) no Reino Unido. Ao arbitrar sobre essa 

pendência, o governo promulga uma lei na tentativa de proporcionar domicílio aos 

trabalhadores itinerantes, mas que na prática apresentava uma série de problemas 

de aplicação. Sendo assim, a hipótese mais humanamente racional para resolver 

as diferenças súbitas e inexplicáveis entre os salários pagos em 
duas localidades vizinhas, tal como às vezes encontramos na 
Inglaterra, onde é freqüentemente mais difícil a um homem pobre 
atravessar  barreira artificiais de uma Paróquia do que um braço de 
mar ou uma cadeia de altas montanhosas, barreiras naturais que, 
em certos casos, separam de maneira bastante clara as diferentes 
taxas de salários nos outros países  (SMITH, 2003a, p.181)  

  Ou seja, a solução seria ―fixar a taxa de salário‖ uniforme, o que foi 

contraposto por quem ele chama de doutor Burn que afirmava que assim ―não 
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deixaria nenhum espaço para o esforço e o engenho‖. (SMITH, 2003a, p182). 

Contudo, o que será que diz, em pleno século XX, um economista brasileiro ao 

argumentar acerca de outro tema cadente, isto é, a cobrança de impostos? 

Assegura ele que é preciso, para evitar equívocos como aqueles que ―o governo 

pode até tirar de alguns para dar para os outros, mas se exagerar na dose, 

desincentivará os mais criadores, produtivos e ousados, e todos ficaremos mais 

pobres‖ (CAMPOS, 1990, p.249). Sim, Roberto Campos. Constatação óbvia: suas 

ideias se aliam com as do doutor Burn, adversário de seu grande ídolo. Interessante 

notar que os liberais de veia campiana parecem encarnar hoje o espírito do velho 

doutor Burn ao acreditarem que os bilhões de seres humanos despossuídos não 

devem reivindicar leis estatais de amparo social, já que interfeririam na ortodoxia do 

mercado. A réplica do escocês foi transcrita acima e pode ser enfatizada da seguinte 

forma. Porém, antes, um pequeno adendo: a parte selecionada é longa, todavia 

significativa. Prestando-se a inferências que exibem alguém preocupado não com a 

Ciência Econômica exata, fria, mas, prioritariamente, com questões sociais e 

políticas que estão estorvando o mundo que almeja.   

    

Os operários desejam ganhar o mais possível, e os patrões pagar o 
menos que possam, os primeiros estão dispostos a se unir para 
elevar os salários do trabalho, e os últimos para rebaixá-los. 
Entretanto, não é difícil prever qual das duas partes deve, em todas 
as circunstâncias ordinárias, levar vantagem na disputa, e forçar a 
outra a aceitar os seus termos. Os patrões, estando em menor 
número, podem coligar-se com muito mais facilidade, e, além disso, 
a lei autoriza, ou no mínimo não proíbe, suas coligações, enquanto 
proíbe as dos trabalhadores.  Não há leis no Parlamento contrárias a 
coligações para reduzir o preço do trabalho, mas há muitas 
contrárias a coligações para elevá-los. Em todas essas disputas, os 
patrões conseguem resistir por muito mais tempo. Um proprietário 
de terras, um rendeiro, um dono de manufatura ou um comerciante, 
mesmo sem empregar um único trabalhador sequer, geralmente 
poderiam viver um ano ou dois do capital que já adquiriram. (...) 
Raramente ouvimos falar de ligas entre patrões, embora todos os 
dias ouçamos falar de ligas entre trabalhadores. Mas é preciso não 
conhecer nem o mundo, nem o assunto de que se trata, para 
imaginar que os patrões raras vezes se coliguem. Os patrões 
mantêm sempre, e por toda a parte, uma espécie de acordo tácito, 
mas constante e uniforme, para não elevar os salários do trabalho 
acima de sua taxa corrente. (...) Às vezes, os patrões formam entre 
si coalizões para reduzir os salários até mesmo abaixo de sua taxa 
natural. Essas coalizões são sempre realizadas sob o maior silêncio 
e discrição até o momento de sua execução; e quando os 
trabalhadores cedem, como algumas vezes o fazem, sem 
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resistência, embora duramente atingidos por esse golpe, ninguém 
jamais ouve falar deles. (...) Suas alegações usuais se referem, 
algumas vezes, ao alto preço das provisões, outras vezes, aos 
elevados lucros que seus patrões auferem à custa de seu trabalho. 
(...). Nessas ocasiões, os patrões não são, de sua parte, menos 
clamorosos: nunca cessam de apelar em altos brados a assistência 
do magistrado civil, e a execução rigorosa das leis promulgadas com 
tanta severidade contra as coligações de criados, operários e 
jornaleiros. Em consequência, é muito raro que os trabalhadores 
extraiam algum benefício de suas tumultuosas coligações, as quais, 
tanto pela intervenção do magistrado civil como pela superior 
resistência dos patrões e pela necessidade a que deve se submeter 
a maior parte dos trabalhadores para garantir sua subsistência 
imediata, geralmente não resultam em nada, exceto na punição e na 
ruína dos lideres do movimento. (...) os patrões quase sempre levam 
vantagem nessas disputas com os operários. (SMITH, 2003a, p.82-
83).       

        Cabe reforçar que essas assertivas estão no começo de seu livro mais 

célebre e configuram-se em uma espécie de alerta do que o autor imagina sobre as 

relações sociais no futuro; e a favor delas escreverá com pormenores nas páginas 

mais à frente de Riqueza das Nações. Então, depreende-se que o regime em que 

vive Smith ainda não foi completamente superado – já que cita mestres e 

aprendizes, termos característicos das manufaturas e guildas medievais –, por 

aquele no qual grassaria a perfeita liberdade tão acalentada. E quando esta fosse 

conquistada, indubitavelmente, o tratamento dado aos trabalhadores e suas 

associações teria uma conotação positiva, inclusive para favorecer o capital. São 

essas, em essência, as idênticas associações de trabalhadores – ou hoje, os 

sindicatos – tão mal avaliadas por Mises, Hayek, Campos e liberais afins. Ademais, 

o que relatou Smith acima apresenta uma contenda séria englobando dois 

interesses opostos os quais o escocês procurava conciliar: capital e trabalho. Já que 

o último aparecia como permanentemente depreciado. Por outro lado, há quem hoje 

diga liberalmente - e nada mais parece ser tão destoante -, que 

 (...) os sindicatos trabalhistas determinam salários, bem como as 
greves que os devem impor, da mesma maneira que o governo 
poderia decretar um salário mínimo. A política salarial consiste em 
levar os padrões salariais acima do nível que estes alcançariam num 
mercado desobstruído. (...) [Enfim], com o livre mercado, os preços 
são ditados pelo próprio mercado, que define quanto será pago por 
determinado cargo ou função exercida. (FERNANDEZ, 2010, p. 
165). 
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        O curioso é que o autor deste artigo menciona também Mises, 

assumidamente smithiano. Então, a conclusão lógica é que, novamente, estabelece-

se uma desarmonia entre o que pretende o liberalismo hegemônico atual e o que 

propôs o professor da Universidade de Glasgow.       

2.3: Quando “a mão invisível” torna-se visível 

      A propósito, existe, como se tem visto, uma edificação histórico-sociológica 

que tece a ligação do docente britânico como as suas formulações filosóficas 

envolvendo moral que, aliás, não estão isoladas, mas conectadas ao conjunto de 

suas acepções político-econômicas. Essa é uma das pedras de toque inseparável 

da totalidade de sua argumentação e tratada particularmente em Teoria dos 

Sentimentos Morais. Ali Smith busca os elementos que, amalgamados com critérios 

de viés religioso, respaldem as suas conjecturas do que deveria ser a riqueza das 

nações. Dentro desses marcos o escocês estabelece os vínculos entre ciência e 

religião. Entretanto, com o passar do tempo Smith mais claramente separa os dois 

fatores. Senão vejamos: ―A ciência é o grande antídoto para o veneno do 

entusiasmo e da superstição e, por isso, quando as classes superiores estivessem a 

salvo desse veneno, as classes inferiores não estariam excessivamente expostas a 

ele‖ (SMITH, 2003b, p.1007). Aqui Smith, ao criticar os grupos ou ―seitas‖ – para 

usar suas palavras – de seu país afeitos a uma moral ―desagradavelmente rigorosa 

e insociável‖, pondera acerca da relevância da presença do Estado e seus deveres 

com a educação. Não descartando, porém, a atuação privada no setor; todavia 

enfatiza que o ensino público é fomentador de uma unidade nacional laica escorada 

em uma moralidade liberal que ―não levem à falsidade ou à injustiça‖ (SMITH, 

2003b, p.1004). Portanto, ao tratar de educação Smith já coloca em xeque o 

pressuposto parcial da mão invisível como desejam alguns, isto é, o mercado 

atuando livremente. 

 Aliás, a sua expressão mais famosa, além de aparecer em Riqueza das 

Nações uma vez, seu texto de economia-política, é encontrada em mais duas outras 

ocasiões. Nestas, em apenas uma delas não há uma conotação com nuances 

economicistas. A primeira, lida em Teoria dos Sentimentos Morais de 1759, veio à 

luz dezessete anos antes de Riqueza das Nações e detém um caráter filosófico-

moral com ares teológicos, mas sem se descuidar de fazer reprimendas aos pobres 
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e de questionar a ganância e o egoísmo. Nesta passagem parece haver um apelo à 

sensibilidade dos que têm mais a favor daqueles não agraciados pela vida ou pela 

Providência. Assim, nela as ideias de Smith estão mais profundamente guiadas pela 

ideia de um Juiz Onisciente ou pela Natureza Benevolente; dois exemplos de 

alcunhas deísticas16 que pululam em ―Teoria dos Sentimentos Morais‖. Afirma Smith: 

Não é em vão que o altivo e insensível senhor feudal vê seus amplos 
campos e, sem pensar nas carências de seus irmãos, consome em 
imaginação tudo o que ali está plantado. Nunca o provérbio popular e 
comum, de que os olhos são maiores do que a barriga, confirmou-se 
neste caso. A capacidade de seu estômago não mantém nenhuma 
proporção com a imensidão de seus desejos, pois não receberá nada 
além do que o mais vil camponês. É obrigado a distribuir o que sobra 
entre os que melhor preparam o pouco de que ele faz uso, entre os 
que arrumam o palácio em que se consumirá esse pouco, entre os 
que provêm e mantêm em ordem todas as diversas miudezas e 
bugigangas empregadas na economia de honra; entre todos os que 
de seu luxo e capricho extraem a porção das necessidades da vida 
que debalde teriam esperado de sua humanidade ou sua justiça. Em 
todos os tempos, o produto do solo sustenta aproximadamente o 
número de habitantes que é capaz de sustentar. 
Os ricos apenas escolhem do monte o que é mais precioso e mais 
agradável. Consomem pouco mais dos pobres; e a despeito de seu 
natural egoísmo e rapacidade, embora pensem tão-somente em sua 
própria comodidade, embora a única finalidade que buscam, ao 
empregar os trabalhos de muitos, seja satisfazer seus próprios 
desejos vãos e insaciáveis, apesar disso dividem com os pobres o 
produto de todas as suas melhorias. São conduzidos por uma mão 
invisível a fazer a mesma distribuição das necessidades da vida que 
teria feita caso a terra fosse dividida em porções iguais entre todos os 
moradores; e assim, sem intenção, sem saber, promovem os 
interesses da sociedade, e oferecem meios para multiplicar a espécie. 
Quando a providência dividiu a terra entre uns poucos orgulhosos 
senhores, não se esqueceu, tampouco abandonou, os que pareciam 
ter ficado fora desta partilha.Também estes usufruiriam sua parte em 
tudo o que a terra produz. No que se refere à verdadeira felicidade da 
vida humana, não são nada inferiores aos que pareceriam estar acima 
deles (...) 
O mesmo princípio, o mesmo amor ao sistema, a mesma 
consideração da beleza da ordem, da arte e da invenção, 
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 O deísmo - e suas crenças metafísicas - integra o sistema de convicções iluministas dos séculos 
XVII e XVIII, porém, e apesar de sua espiritualidade, abriga a razão como cerne de entendimento e 
transformação social. Há nessa concepção um estreito vinculo com a moral. Ou melhor, as duas são 
indissociáveis e se explicam mutuamente. Existe, por assim dizer, um padrão de contunda, um dever 
individualista de compromisso deísta perante a sociedade em suas diversas maneiras de se perceber 
aquilo que é, presumidamente, transcendente ou sobrehumano. Os deístas poderiam, então, 
compreender Deus como um sopro criador ou a potência matriz e motriz universal sem, entretanto, a 
necessidade de institucionalizá-lo. Buscavam, portanto, a secularização das relações baseadas em 
uma moral positiva de progresso e, ao mesmo tempo, desferia-se um ataque à tutela e aos dogmas 
do cristianismo, preservando, assim, a proeminência do bem, a procura da felicidade e do seu 
merecimento através da virtude. Em suma, os deístas almejavam convergir e amalgamarem-se fé e 
razão, já que Deus se revelaria na ciência e nas leis da natureza.  



 

 

68 

 

frequentemente servem para recomendar as instituições que tendem a 
promover o bem-estar público. (SMITH, 1999, p.225-226; ênfase 
nossa) 

 Na passagem depreendem-se quatro pontos-chaves do que deveria ser o 

mundo para Smith: a) há uma censura de Smith aos ricos e sua concentração de 

riquezas; b) ressalta a importância da divisão destas riquezas; c) toca no conceito de 

igualdade social, ―não são nada inferiores aos que pareceriam estar acima deles‖; d) 

exprime uma preocupação com a promoção do bem-estar público. Tais critérios 

também são evidentes em Riqueza das Nações.  

  E relativo a este livro, assim consta a locução que ilustra a mão invisível:  

Ao preferir sustentar a atividade de modo que sua produção tenha o 
maior valor possível, ao pensar senão no próprio ganho, e neste 
caso, como em muitos outros casos, é levado por uma mão invisível 
a promover um fim que não era, em absoluto, sua intenção 
promover. Além disso, nem sempre é pior para a sociedade que não 
tivesse a intenção de promover esse fim. Ao buscar seu interesse 
particular, não raro promove o interesse da sociedade de modo mais 
eficaz do que faria se realmente se prestasse a promovê-lo. Jamais 
soube de algum bem que tenham praticado os homens que afetam 
comerciar pelo bem público. Mas se trata, de fato, de uma afetação 
pouco comum entre comerciantes; aliás, é necessário empregar 
pouquíssimas palavras para dissuadi-los de fazer isso. (...).   
O estadista que tentasse orientar indivíduos privados quanto à 
maneira como deveriam aplicar seus capitais não apenas se 
incumbiria do mais desnecessário cuidado, como ainda assumiria 
uma autoridade que não seria sábio confiar não só a uma única 
pessoa, mas mesmo a qualquer conselho ou senado, autoridade 
esta que não poderia ser depositada em qualquer lugar mais 
perigoso do que nas mãos de um homem tolo e presunçoso o 
suficiente para se imaginar capaz de exercê-la.  
Conceder aos produtos da atividade nacional, em qualquer arte ou 
manufatura, o monopólio do mercado interno é, em alguma medida, 
dirigir aos indivíduos privados nos meios que deveriam seguir para 
aplicar seus capitais, o que, em quase todos os casos, equivale a 
uma regulação inútil ou nociva. (SMITH, 2003a, p. 567-568; grifo 
nosso). 

     Este é o trecho que se tornou um lema para o liberalismo; e nele há um tópico 

relevante que é preciso destrinchar, ou seja, um aspecto que passa desatento e se 

presta a outra interpretação não estritamente presa ao que o senso comum liberal 

atribui a ele. Esta leitura pouco difundida está em Syed Ahmad no artigo Adam 

Smith’s four invisible hands (1990), no qual o autor destaca o fragmento ―e neste 

caso, como em muitos outros casos‖ e insinua uma possibilidade importante: que há 
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outras maneiras nas quais uma mão invisível funcione para fomentar o interesse 

humano. Isto é, o uso da palavra "muitos" ao invés de ―todos" enseja deduzir que 

existam também casos pelos quais a ação de uma mão invisível não tem uma 

eficácia social positiva. Portanto, é possível perceber aqui algo que continuará a ser 

analisado e reforçado: as trocas comerciais, ou a ―perfeita liberdade‖ como diria 

Smith, não se enquadram num conceito estagnado, unilateral e separado de uma 

série de outros fatores. Assim, se deduz, se as desobstruções comerciais não se 

unirem a outros objetivos e disposições legais, simplesmente não funcionarão.  

     Sob este enfoque se percebe um Smith que dispensa a unilateralidade 

conferida ao mercado por Campos e os liberais de sua estirpe. Sabe-se, no entanto, 

que o conceito de mercados abertos e a livre troca de mercadorias eram, sem 

dúvida, bem vistos por Adam Smith. Todavia, o seu ideário iluminista não permitiria 

que se avaliassem tais decisões tão-somente através da faceta da lucratividade 

como se essa, inevitavelmente, levasse o mundo a um regozijo sem fim. Mesmo 

porque o escopo último a ser alcançado para Smith – e todo o resto dele depende – 

era a justiça. Claro, é preciso considerar a qual justiça Smith se reporta e quais 

dimensões são presumíveis que ela atinja. Porém, se o escocês já naquela época 

relativizava as noções de comércio livre, como ele se manifestaria hoje tendo em 

vista o quadro de terríveis disparidades sociais acima exposto que está 

intrinsecamente relacionando com o capital desregulamentado?  

 Antes disso, entretanto, a 3ª mão invisível aparece de novo em 1795 em um 

texto que trata de astronomia. Ele está ainda impregnado da crença iluminista-deísta 

de exaltação à ciência e a um deus que concedeu aos homens a capacidade de 

compreender os fenômenos naturais. Smith se expressa assim ao censurar aqueles 

que denominava de ―selvagens‖ por praticarem religiões politeístas não afeitas a tal 

visão:    

Por isso talvez observado, que em todas as religiões politeístas entre 
selvagens, bem como nas eras iniciais de antiguidade Pagã, os 
eventos irregulares de natureza são atribuídos apenas à ação e poder 
de seus deuses. 
Fogo queima e água refresca; corpos pesados descem, e substâncias 
leves flutuam pela necessidade de sua própria natureza; não foi a mão 
invisível de Júpiter mesmo entendida para ser empregada nesses 

assuntos. Mas o trovão e iluminação, tempestades e raio de sol, esses 
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eventos mais irregulares, foram designados a seu favor ou a sua 
raiva. (AHMAD, 1990, p. 5 apud SMITH; grifo nosso) 

       Então, a 4ª mão invisível descrita por Ahmad diz respeito ao duplo sentido 

verificado em Teoria dos Sentimentos Morais. O primeiro, negativo, está ligado ao 

egoísmo do proprietário de terras na passagem que diz “a capacidade de seu 

estômago não mantêm nenhuma proporção com a imensidão de seus desejos”; o 

segundo, positivo, faz com o que por uma limitação biológica seja “obrigado a 

distribuir o que sobra entre os que melhor preparam o pouco de que ele faz uso”; 

pois, se assim não fosse, os trabalhadores teriam fenecido em virtude de seu 

egoísmo. Portanto, ao contrário do que aparece em Riqueza das Nações, a 

expressão assume também um papel censurável. Complementa Ahmad que esta 

noção possui influência de ―Thomas Hobbes e John Locke que também tentaram 

explicar como as pessoas são capazes de viver razoavelmente bem apesar de seu 

próprio egoísmo, que poderia destruir a sociedade humana.‖ Enfim, somente depois 

que a primeira mão invisível cumpriu sua função produtiva, entra a segunda; e dessa 

vez o egoísmo induz o proprietário a dar a comida que não pode consumir para os 

trabalhadores; e assim beneficia o interesse social (AHMAD, 1990). 

        Conclui-se assim a existência, em Teoria dos Sentimentos Morais, de uma 

mão invisível suprimindo o efeito prejudicial egoísta da outra. Tal interpretação 

associando-se ao caráter condicional que incorporou Smith à expressão em Riqueza 

das Nações ao falar de mão invisível, faz inferir que seria necessária a 

implementação de determinadas ações coordenadas e positivas que efetivamente 

conduzam a famosa mão invisível – leia-se o mercado – rumo à sociedade 

desejada. Um bom resumo a esse respeito oferece Cantero: ―Todo lo cual nos 

recuerda el interés que tiene Smith en organizar la sociedad a partir de lo más visible 

y palpável, y dejar a un lado para el buen orden de la sociedad lo más invisible: las 

intenciones y buenos deseos del corazón‖. (CANTERO, 2002, p.315; ênfase do 

autor). 

 2.4: Smith visto por Campos – Parte II 

          Claro, neste sentido, a liberdade competitiva entre os homens era uma ideia 

iluminista cativante na época de Smith e – aliada à soberania das nações e às trocas 

daí advindas –, impulsionaria a Grã-Bretanha a níveis de crescimento nunca dantes 
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observados e sentidos. Este processo era vantajoso e se tornou ainda mais 

contundente, depois da morte do escocês, com a chegada das Revoluções 

Industriais que irromperam o mundo do século XIX. Sim, como afirmou Eric 

Hobsbawm (1996), era melhor ser britânico e produzir mercadorias industrializadas e 

toda a riqueza que isto proporcionava, inclusive no que tange ao poderio militar, do 

que ser habitante de um país cuja economia estivesse baseada no cultivo de 

matérias-primas. Smith, no entanto, projetava que tais diferenças seriam 

gradualmente suplantadas e a riqueza das nações seria compartilhada, próspera e 

ininterruptamente, ao passo que as mais fortes desbravassem os caminhos para lá 

chegarem também todas as demais. O que asseguraria também a inclusão racional 

oriunda não mais da condescendência dos bem-nascidos, mas de uma ordem 

guiada pelo bem comum e pela noção de igualdade natural. Mais: inseparável disso, 

para Smith, havia um construto moral comprometido com leis que, por exemplo, 

amparassem os pobres; ao contrário do que afirmava Campos. E a razão para tal 

conduta é constrangedoramente simples: levar a bom termo aquilo que seria 

chamado posteriormente de capitalismo. O Estado, assim, ao sancionar leis 

inibidoras da pobreza, impede ―o exercício da liberdade natural de alguns poucos 

indivíduos capazes de pôr em perigo a segurança de toda a sociedade‖ (SMITH, 

2003a, p.406). 

 Cabe então, a fim de corroborar com o que vem sendo exposto, citar mais 

dois trechos pouco conhecidos e declinados, possivelmente porque ferem os 

critérios ideologicamente convenientes do que deva ser o liberalismo atual. Mas são 

importantes para apreensão da noção geral pretendida pelo escocês.  Não é à toa 

que se encontram nas últimas páginas de Riqueza das Nações, nas quais, após 

presumidamente concluída a vitória do seu sistema sobre o entulho feudal-

absolutista, há uma relativização da pureza dos interesses liberais, e a respeito 

deles denota certa apreensão. Era época, pois, de afirmação do capitalismo e Smith 

ainda não tinha a seu dispor a clareza dos instrumentos e relações sociais que 

produziriam a dimensão crítica do que seria descoberto décadas depois por Karl 

Marx. Isto é, a miríade de capitais, debaixo da coordenação capitalista e em 

embates constantes, possui como predicado impreterível a sua autoexpansão na 

busca de taxas de acumulação crescentes. Tal aspecto também se encarrega de 

depurar o sistema em seu próprio benefício a fim de que os capitais mais 
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competitivos sobrevivam e o levem adiante, pouco importando as implicações 

sociais, geopolíticas e ecológicas. Mas, de qualquer forma, é assim que Smith se 

reporta à desigualdade, encarando-a sob um prisma por ele demoradamente 

explanado em ―Riqueza das Nações‖: a carga de impostos. Mais especificamente 

aqueles incididos nas províncias do Reino Unido. E ao buscar a igualdade social 

através da cobrança de impostos lamenta 

(...) de que maneira uma união como essa [os interesses dos grandes 
manufatores e os do governo] poderia afetar a felicidade e a 
prosperidade das diferentes províncias compreendidas no império. Na 
pior das hipóteses pode-se considerar tal especulação como uma 
nova Utopia, menos divertida do que a antiga, certamente, porém não 
mais inútil nem mais quimérica. (SMITH, 2003b, p.1200) 

  Uma outra inferência importante daí é retirada: a de que os interesses das 

classes mais abastadas, ou dos manufaturistas como designava Smith, podem se 

configurar em um óbice rumo à sociedade que almejava. Ou seja, a igualdade social 

acalentada por Smith parece não estar necessariamente presa ao formalismo 

jurídico, pois tem na justiça, como já vem salientado por Smith desde ―Teoria dos 

sentimentos morais‖, um bem inalienável.    

      A tributação é, sem dúvida, um ponto delicado, já que expõe um elemento de 

grande apreço aos liberais como Campos e aos seus colegas contemporâneos que 

fundamentalmente professam o mesmo credo. Há, em ambos, severas reservas no 

que tange, por exemplo, à tributação de grandes fortunas e ao chamado imposto 

progressivo. Tratando de tais matérias, entre outras, o livro este ano lançado pelos 

idealizadores do Fórum da Liberdade, evento assumidamente liberal que ocorre na 

capital gaúcha desde 1988, é contundente. Haja vista que ―Seis Temas para 

entender o mundo‖ − cujo título é claramente inspirado em ‖Seis lições‖ de Ludwig 

von Mises − em seus dezesseis artigos três autores estão entre os mais citados, o 

próprio Mises, evidentemente, Frederick Hayek e Adam Smith. Isto é, a tríade 

encantada para Roberto Campos e seus pares atuais. John Maynard Keynes, o lord 

inglês a favor do capitalismo regulado pelo Estado, nas vezes em que é mencionado 

sofre veementes desaprovações. Em síntese: novos tempos, novas necessidades 

operacionais e intelectuais. E sempre pelo ângulo que reputa o mercado como o 

mestre ilibado da economia, os autores de ―Seis Temas‖ advogam cargas tributárias 

reduzidas (Fernandez, 2010, p.164), além de impostos como destaca outro artigo, 
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não mais arbitrados por normais legais, mas sim, pelas decisões do mercado 

(Charnesky, 2010, p.211). Respeitante ao assunto, Campos se posiciona a favor do 

imposto único e rejeita, trazendo a lume como exemplos ―nefastos‖ Marx e Engels, 

qualquer possibilidade de que sejam sancionados os impostos progressivo ou sobre 

heranças (CAMPOS, 2004 b, p.1202).   

   Houve acima algumas menções pertinentes à crise capitalista ora sentida, cabe 

então ao menos mapeá-la já que suas profundas repercussões, além de 

modificarem sensivelmente o modus operandi do regime hegemônico, bradaram por 

novas concepções teóricas que apontassem e justificassem as alterações práticas 

necessárias. Se, em âmbito mundial, Friedrich Hayek e Ludwig von Mises se 

tornaram próceres do que ficou conhecido como a Escola Austríaca, em terras 

verde-amarelas Roberto Campos não só sorveu tais ditames como se encarregou de 

propalá-los. Ele notabilizou-se, entre outros aspectos, por seu profundo desdém a 

todo e qualquer tipo de nacionalismo atravancador do livre trânsito produtivo e 

comercial para empresas transnacionais e mercadorias, em solo pátrio ou em 

qualquer lugar. Tal preceito perpassa a sua obra e se aguça nos anos de 1960, 

tendo em vista que o levantamento das cláusulas protecionistas foi para ele um 

ponto nevrálgico dentro de um grande pacote de medidas que, em essência, ainda 

hoje objetivam quebrar com a falta de acessibilidade dos capitais a todos os países.  

Contudo, para Smith nem sempre é assim. Aliás, o tom geral de suas 

formulações, sim, tem no livre comércio a mola propulsora de um novo mundo. 

Entretanto, expõe advertências que colocam as importações e exportações – temas 

fartamente desenvolvidos por ele – em um degrau inferior quando está em jogo, por 

exemplo, a questão histórica que impulsionou a Grã-Bretanha a se tornar a maior 

potência bélica e comercial do mundo: os atos de navegação de 1651, assinados 

por Oliver Cromwell, determinadores que todas as mercadorias compradas por 

qualquer nação européia fossem carregadas por embarcações inglesas ou de seus 

próprios países. Ainda nesse ano, os Atos de Navegação também ordenaram a 

proibição de que qualquer quantia do comércio internacional com a Inglaterra, ou 

qualquer uma de suas colônias, fosse praticada por navios que não tivessem a 

bandeira britânica. Mais tarde, em 1652, estipulou-se que o capitão e pelo menos 

3/4 da tripulação dos navios precisavam ser britânicos. A decisão acarretou uma 
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grave reação dos holandeses, pois – apesar de dominarem as transações mundiais, 

possuíam poucas colônias – estas medidas embaraçavam os seus lucros. Em 

virtude disso, ambos os países travaram uma guerra que durou dois anos 

culminando na vitória da Inglaterra, o que abalizou o começo efetivo de sua 

hegemonia mundial. Comenta Smith: ―Porém, como a defesa é muito mais relevante 

que a riqueza, a Lei da Navegação é, talvez, a mais sábia de todas as regulações 

comerciais‖ (SMITH, 2003a, p.578). Diga-se de passagem, que o escocês, quiçá por 

motivos justamente nacionalistas, inverte a ordem dos fatos, ou seja, a guerra iniciou 

devido aos Atos de Navegação e não ao contrário, como dá a entender. Aqui é digno 

de nota que o verniz que esconde a dinâmica dos grandes interesses de compra e 

venda foi arranhado, já que Smith, mesmo sem admitir, deixa implícita tal relação. 

Campos e os liberais de sua linhagem, por outro lado, passados mais de duzentos 

anos ainda não a constataram.     

2.5: Crise estrutural e a reação de Roberto Campos 

 Finalizando estas digressões e voltando a seara de ações propostas por 

Campos, elas atingem frontalmente a arquitetura social, política e econômica do 

período designado por Anos Dourados do capitalismo (HOBSBAWN, 1995, p.253-

281, PADRÓS, 2000, p, 227-266) − ou as décadas de Bem-Estar Social (Welfare 

State) −, que grassou mais fortemente na Europa Ocidental e Estados Unidos e 

respingou seus efeitos na periferia com as conotações estatais 

―desenvolvimentistas‖ ou ―populistas‖, entre o fim da Segunda Guerra Mundial e a 

transição das décadas de 1960 e 1970. Aliás, no tocante a esse fenômeno, 

preconizava Campos o mesmo que Mises e Hayek antes dele, a saber: a crise e 

seus sintomas, inclusive inflacionários (CAMPOS, 1975 b, p.36-37, p.77, p.102-107), 

decorrem das normatizações administrativas e arranjos societários oriundos desse 

período, no qual o Estado se responsabilizava de patrocinar e gerenciar o 

desenvolvimento nacional e as relações trabalho-capital. Convém frisar de 

passagem que Mises e Hayek quando lançaram suas ideias ―liberais smithianas‖ na 

primeira metade do século passado, principalmente através das publicações 

Intervencionismo, uma Análise Econômica, de 1940 e O caminho da servidão, de 

1944, respectivamente, o mundo ainda dava seus passos iniciais em direção aos 
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Anos Dourados e, portanto, deles o capital apenas se serviria mais tarde. Hayek, por 

sinal, foi a maior referência intelectual de Campos a partir da década de 1960. 

 Reproduzindo tais princípios e adaptando-os aos anos de 1990, fala Campos: 

(...) Mas esperava que as transformações mundiais, com o colapso do 
socialismo e o advento da globalização econômica pós-muro de Berlim 
o houvessem [Itamar Franco] convertido às vantagens da economia de 
mercado e o capitalismo competitivo. Entretanto, provou-se logo 
vulnerável aos mitos populistas: valor estratégico dos monopólios 
estatais, interpretação da pobreza como subproduto do capitalismo 
selvagem, sobreestimação da força das esquerdas, provincianismo em 
matéria de política internacional. (CAMPOS, 2004 b, p.1255). 

       Itamar Franco, vice-presidente de Fernando Collor de Mello, enseja lembrar o 

apoio de Campos oferecido ao primeiro chefe do executivo nacional eleito pós 

ditadura civil-militar. O economista enxergava Collor e seu governo como 

desbravadores dos caminhos ditos liberais no Brasil – e como efetivamente foram. 

Todavia, veio decepção com os confiscos e congelamentos, mormente da 

poupança, decididos pela então ministra Zélia Cardoso de Mello e sobre a qual 

Campos alimentava a esperança que talvez se contaminasse com as ―ideias 

capitalistas de Margaret Thatcher‖ (CAMPOS, 2004 b, p.1236).   

 Mas, retornando à crise em vigor, há, debaixo de outro enfoque, uma série de 

intelectuais que prestam contribuições importantes sobre a problemática, ocupando-

se em avaliar as raízes e desdobramentos concretos e ideológicos do processo. 

Cabe arrolar três nomes que se distinguem por razões diferentes: Immanuel 

Wallerstein (1985, 2002,2004), sociólogo que crê que o capitalismo está em fase de 

transição e, em menos de século, será substituído por outro regime; David Harvey 

(2002 e 2005) que sopesa o sistema e suas recentes remodelações sob enfoque da 

geografia e, finalmente, István Mészáros (2003, 2004a, 2004b, 2006, 2007, 

2009,2010) defensor da convicção de que o capital está imerso em uma crise 

estrutural como nunca experimentou em sua história, sendo ela de tal monta que 

não é mais possível de ser solucionada dentro dos padrões vigentes. Contudo, os 

três, entre outros pontos, concordam que foi – e continua sendo – imprescindível 

para o capital modificar o gabarito anterior a fim de enfrentar os atuais problemas. 

Desenvolver, no entanto, com mais afinco esta questão, por si só complexa e 

extensa, não é atinente aos objetivos deste trabalho. Porém, haja vista que seu 
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aparecimento é critério-chave no discurso liberal de Campos para o Brasil que 

pretende, bem como para o liberalismo que se arroga de fonte smithiana, nem que 

sejam alguns tópicos devem ser suscitados e refletidos.  

 Neste sentido, a ideia base é aclarar que o capitalismo e seus movimentos 

respaldados pela teorização liberal são partes integrantes de um processo que, em 

virtude de suas características, não se refere exatamente às tentativas de solver as 

dificuldades da humanidade. Mas, antes de tudo, de reacomodar o sistema e seu 

modo de produção às exigências criadas por ele mesmo e das quais, dialeticamente, 

não consegue desvencilhar-se. Ou seja, para o capitalismo hodierno a necessidade 

e a premência está em encontrar saídas que o adaptem às demandas requeridas 

pelas novas taxas de competitividade e acumulação. E inseridos neste painel estão, 

evidentemente, as privatizações, a abertura inconteste de mercados, a flexibilização 

da produção e do trabalho, a mercantilização de todas as esferas da vida e, em 

última instância, as guerras. Enfim, o sistema hegemônico dependente que é 

também de taxas de crescimento ininterruptas, na ausência desse fator sofre crises 

e na tentativa de superá-las programa uma nova agenda de inovações tecnológicas-

administrativas em busca do lucro. Critérios marcantes alusivos a tal processo são 

discorridos por David Harvey ao demonstrar que os novos marcos organizacionais 

aparecidos na transição de 1960/1970 relacionam-se ao incremento de uma outra 

dinâmica produtiva, expansiva e coercitiva a fim de contornar mais um surto de 

superprodução. Isto é, um excesso de mercadorias, capitais e população 

desempregada que não já pode mais ser assimilada pelo sistema exigirá uma 

recombinação das taxas de mais-valia. Alguns exemplos apropriados a essa recente 

fase merecem ser postos: se, na etapa anterior, o regime vigia sob o talante do 

Estado interventor de inspiração keynesiana, agora surge um crescente 

descomprometimento das tarefas governamentais no que tange às disputas capital-

trabalho. Embora, de maneira apenas aparentemente paradoxal, só com a força do 

Estado é possível que o mesmo se abstenha cada vez mais dessas negociações e 

encarregue-se de desregulamentar o último em favor do primeiro. Verificando-se, 

neste sentido, uma queda das negociações coletivas sindicais, bem como a 

substituição da produção de cunho fordista de grandes estoques, uniformizada e 

territorialmente concentrada seja na periferia ou na parte central; por outra 

fragmentada na qual, por exemplo, os componentes de única mercadoria podem ser 
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produzidos em diversos lugares e montados em algum outro. Tais medidas visam 

quebrar a espinha dorsal do regramento anterior e, fundamentalmente, subtrair 

conquistas e desmobilizar as ações trabalhistas, bem como os baixar os custos de 

produção.  

 Já anunciando os sinais da crise, em 1968, por exemplo, Campos cita – não 

sem uma dose de resignada complacência elogiosa –, os drásticos cortes sociais 

promovidos por Harold Wilson, Primeiro Ministro trabalhista britânico na época, que 

retiravam ―a gratuidade de certos serviços médicos; cancelou-se distribuição 

gratuidade de leite e limitaram-se as subvenções à habitação‖ (CAMPOS: 1969a, 

p.82). A comprovação da permanência da crise – e de seu caráter estrutural –, pode 

ser exemplificada através das medidas adotadas por aquele mesmo país em 

novembro de 2010, quando implementou  

 (...) o maior pacote de cortes de gastos públicos do país desde a 
Segunda Guerra, com o objetivo de combater um déficit público 
recorde e conter a dívida pública. As medidas afetam praticamente 
todas as áreas do governo. Os cortes incluem 7 bilhões de libras 
(cerca de R$ 18,7 bilhões) em gastos em benefícios sociais, o 
enxugamento de 4% ao ano no financiamento à segurança pública e 
8% de cortes no orçamento de Defesa nos próximos cinco anos. 
Serão cortados em média 19% dos orçamentos dos departamentos do 
governo - menos do que os 25% que eram esperados. Os cortes 
devem provocar o fechamento de 490 mil postos de trabalho no 
serviço público até 2015.17 

 Fica patente, portanto, que as razões desta metamorfose não concernem a 

um mero desapontamento com o keynesianismo ou com o Welfare State como quer 

Campos, por estes serem incapazes de conter a inflação (CAMPOS, 1988, p.85-86). 

Ou como diz o próprio ao enfatizar que o arranjo anterior ―levou a um crescimento 

desproporcional de benefícios e custos, exigindo uma carga fiscal que reduziu o 

potencial de crescimento e as fontes de renda para o próprio financiamento 

assistencial‖ (CAMPOS, 1988, p. 86). Porém, a mesma questão debaixo de outro 

ângulo, proporciona a seguinte ilação: se, efetivamente, o liberalismo hegemônico 

reputa como o melhor dos mundos a ausência do Estado na economia, como se 

explica que, de acordo com os dados emitidos pelo sempre confiável Banco Mundial, 

                                                 
17

 Estas sanções podem ser acompanhadas, em seus maiores detalhes, através do artigo Inglaterra 
corta 7 bilhões em gastos públicos publicado pelo site Notícias do Douro, que foi acessado em 
07/02/2011,  
http://www.dodouro.com/noticia.asp?idEdicao=333&id=21911&idSeccao=3779&Action=noticia 

http://www.dodouro.com/noticia.asp?idEdicao=333&id=21911&idSeccao=3779&Action=noticia
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justamente a partir do período em pauta, no qual as economias internacionais foram 

incessantemente se liberalizando, há um aumento do fosso que separa os mais ricos 

dos mais pobres; sendo que os últimos se veem com menos acesso exponencial a 

itens básicos como saúde e educação?   

 A fim de dirimirem-se as suspeitas sobre a práxis liberalizante em pauta, 

convém recorrer ao relatório de 2009 da própria instituição, no qual afirma 

preocupar-se com  

Projetos e programas conjuntos por parte das instituições do Grupo 
Banco Mundial [que foquem] na promoção do desenvolvimento 
sustentável por meio da expansão dos mercados financeiros, emitindo 
garantias aos investidores e mutuantes comerciais, e fornecendo 
serviços de consultoria para criar melhores condições de 
investimentos nos países em desenvolvimento. (p.9). 

 Todavia, nas páginas anteriores, na mensagem de seu presidente, lê-se que 

a palavra crise, em apenas 1 lauda, foi declinada 10 vezes. Provavelmente 

preparando o ambiente para o que virá a seguir: 

 
UM MUNDO EM CRISE  
O mundo está lidando com seu maior desafio econômico e financeiro 
desde a Segunda Guerra Mundial. O tumulto financeiro que teve início 
em 2007 estourou em uma intensa crise econômica em setembro de 
2008, gerou uma crescente onda de desemprego e agora ameaça 
tornar-se um grande problema humanitário. Praticamente nenhum 
país escapou do impacto da crise crescente, cujos efeitos poderão ser 
sentidos até 2011. 
A economia global, que cresceu cerca de 1,9% em 2008, deve 
declinar cerca de 2,9% este ano, mais grave do que a redução de 
1,7% prevista pelo Banco Mundial em abril de 2009. Essa foi a 
primeira vez que a produção global diminuiu em mais de 60 anos  
Segundo previsto, o crescimento nos países em desenvolvimento 
deverá desacelerar mais de 4 pontos percentuais, atingindo somente 
1,2%, em 2009. E na Europa, Ásia Central, América Latina e Caribe o 
produto interno bruto (PIB) deverá encolher. O comércio mundial de 
bens e serviços deverá cair cerca de 10% esse ano, a maior queda 
em 80 anos, uma vez que os países reduziram drasticamente seu 
consumo e despesas com produtos duráveis e de capital — ambos de 
categorias de produtos importados muito comercializados. 
A produção industrial mundial teve uma queda sem precedentes de 
13% nos 12 meses anteriores no final de abril de 2009, com os 
maiores declínios concentrados em países especializados na 
produção de produtos duráveis e de investimento e naqueles com 
grandes déficits de conta corrente. O declínio tem gerado muitas 
demissões, o que tem afetado desproporcionalmente os trabalhadores 
imigrantes, a maior parte deles dos países em desenvolvimento. A 
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Organização Internacional do Trabalho prevê que outras 20 milhões 
de pessoas ficarão desempregadas até o fim da crise. Devido à 
profundidade da crise e à fraca recuperação prevista, é provável que 
ainda demore alguns anos para as taxas e desemprego voltarem aos 
níveis anteriores à crise.  
Estima-se que cada 1% de declínio nas taxas de crescimento dos 
países em desenvolvimento coloca outros 20 milhões de pessoas na 
pobreza. Com base nesse cálculo, a crise atual deverá forçar outros 
53 milhões a viver com menos de US$ 1,25 por dia. Condições de 
empréstimos restritas e incerteza com relação ao futuro reduziram 
drasticamente a entrada de capital que os países em desenvolvimento 
vinham recebendo há vários anos. Isso causou problemas 
econômicos sérios em países com déficits de conta corrente, 
notavelmente vários países na Europa e Ásia Central. Como resultado 
de uma crescente relutância dos investidores em se expor a riscos, os 
países em desenvolvimento devem enfrentar um hiato de 
financiamento de US$ 352 bilhões e US$ 635 bilhões em 2009. Na 
ausência de apoio externo, muitos países podem ser forçados a cortar 
gastos com programas sociais, agrícolas, educacionais e de saúde. 
(...) Estimativas preliminares para 2009–2015, por exemplo, sugerem 
que o número anual da mortalidade infantil nos países em 
desenvolvimento pode ser superior a 200.000–400.000 na ausência 
da crise econômica. (p13-14) 

        Apreciando o relatório de 2009 e comparando-o com o comunicado abaixo, 

publicado em 2001 pela mesma entidade, é fácil verificar tropeços tautológicos nos 

dois momentos. Senão vejamos, diz Nicholas Stern, seu Economista-Chefe e Vice-

Presidente Sênior na época:  

As crises financeiras do final da década de 1990 foram ampliadas pela 
volatilidade dos fluxos de capital. (...) Embora os riscos vinculados a 
essa volatilidade sejam consideráveis, este relatório [de 2001] 
demonstra que a médio prazo os fluxos de capital podem reforçar o 
crescimento e reduzir a pobreza nos países em desenvolvimento que 
criam um ambiente aberto e muito propício aos investimentos. Os 
fluxos privados tendem a evitar os países com condições hostis às 
empresas e beneficiam os que são mais capazes de usá-los para o 
crescimento positivo.  (p.2) 

           E prossegue seguro e otimista 

Esse alívio pode ter um impacto substancial sobre os países que 
estão recebendo [maior acesso aos mercados das nações 
industrializadas]. O impacto a longo prazo dependerá da forma como 
os recursos forem usados [e que] esses países precisam sentir-se 
donos do processo de reforma econômica. (...) Os Documentos de 
Estratégia da Redução da Pobreza proporcionam um mecanismo 
importante para a formação desse sentimento de propriedade e para o 
fortalecimento da agenda de redução da pobreza e de crescimento. 
(p.6) 
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       Sabe-se que a cartilha do Banco Mundial recomenda, inclusive para os dias 

de hoje, uma maior liberalização da economia; isso já tinha sido feito em 2001 e 

mesmo bem antes. Provavelmente por isso Campos havia afirmado em 1990 que 

―os Estados Unidos completam 64 meses de recuperação ininterrupta‖ (CAMPOS, 

1990:p.106). Sua frase enseja entender, portanto, o surgimento de uma crise 

anterior. De qualquer modo, outra crise novamente chegou – ou se acentuou no 

segundo semestre de 2008. Ou seja, nos documentos suprareproduzidos não há o 

reconhecimento de que um critério econômico possa se relacionar com outro, tanto 

é que, para resolver a crise, indica-se uma maior abertura de mercados. Todavia, 

não se lê, em um instante sequer, uma sutil suposição que a crise faça parte da 

lógica incontrolável do sistema em curso. Em contrapartida, verifica-se que seus 

técnicos tecem uma proposição verdadeira – sim, existe crise –, contudo ela 

independe dos resultados demonstrados por qualquer uma de suas variáveis 

político-econômicas. Isso tudo comprova exatamente o contrário do que acreditava 

Campos ao referir-se aos déficits estadunidenses: ―que o problema norte-americano 

não é estrutural e sim temporal‖ (CAMPOS, 1969a, p.143; grifos do autor). Assim, 

toda essa leitura viciada do processo, associado ao que foi visto até aqui, parece 

apontar que se presencia algo mais severo: a crise dentro da crise; sem, porém, 

para atenuá-la, se apresentem as  considerações amenizadoras de Smith.  

De tal maneira, a vertente liberal hoje hegemônica se orienta a partir das 

noções econômicas do Banco Mundial que, por sua vez, determina os padrões a 

partir dos quais devem ser avaliadas as políticas públicas previamente selecionadas. 

Este é um ponto pertinente, tendo em vista que o Banco Mundial possui um perfil 

doutrinário que pressupõe, infalivelmente, desenvolvimento social se calcado em 

conceitos econômicos de antemão delineados. Em suma, o que se quer evidenciar é 

que o Banco tem em sua estrutura normativa parâmetros idênticos à ordenação 

liberal vigorante. Ou melhor: há uma relação dialética de modelagem mútua entre o 

liberalismo atual e a casa bancária. A seguir, nos breves, mas expressivos trechos 

da obra de João Mendes Pereira, ―O Banco Mundial como ator econômico, 

intelectual e financeiro – 1944/2008‖, tal fenômeno aclara-se: um deles, retirado do 

relatório da entidade de 1995, ―era flagrantemente contrário aos direitos dos 

trabalhadores e a favor do capital‖ (PEREIRA, 2010, p.331), pois defendia a 

necessidade de uma profunda revisão da legislação trabalhista, que incluiria o 
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término do salário mínimo (PEREIRA, 2010, p.332); a outra, destaca a precisão de 

―impulsionar a liberalização comercial e financeira na periferia por meio da 

combinação de empréstimos e aconselhamento político.‖ (PEREIRA, 2010, p.337); e 

a última, é indubitável acerca do marco político da instituição: 

 

Os pacotes bilionários de socorro autorizados em diversos países 
para debelar a crise e salvar seus respectivos sistemas financeiros 
apareceram na imprensa internacional como expressões de ruptura 
com a ―ortodoxia neoliberal‖ e o ―sonho do livre mercado‖. Contudo, a 
ação dos tesouros nacionais apenas mostra, como já ocorreu tantas 
outras vezes no passado, que o poder político institucionalizado no 
Estado não tem ascos ideológicos quando do que se trata é salvar o 
sistema econômico e social que lhe dá sustentação.  Nesse sentido, a 
heterodoxia aparente das medidas adotadas e dos instrumentos 
utilizados esconde a defesa dos atores econômicos mais poderosos, 
ancorada, do ponto de vista econômico, na financeirização da 
economia internacional e, do ponto de vista político-ideológico, na 
ausência de projetos viáveis radicalmente alternativos (PEREIRA, 
2010, p, 475-476).  
 
    

    Pereira reproduz, ademais, o trecho de uma fala de James Wolfenson, 

presidente da entidade nos anos de 1990, que sintetiza o que almeja o Banco 

Mundial em sua nova etapa. No entanto, antes cabe observar que Wolfenson para 

ocupar o cargo teve a anuência de Wall Street e da Casa Branca, bem como provém 

de escolas como a Harvard Business Scholl (Pereira, 2010, p.330); 

reconhecidamente um dos maiores pólos idealizadores do que se transformou o 

liberalismo atualmente. Afirma ele: ―A lição é clara: aconselhamento é tão importante 

quanto dinheiro. E um dos pontos mais fortes do Banco é que nosso conselho é 

independente. Os governos confiam em nós‖. (PEREIRA, 2010, p.329). Destaca-se 

que onde está escrito aconselhamento entenda-se exigência; e que confiam, neste 

caso, é um termo que apresenta uma porção considerável de eufemismo. Já que tal 

confiança na verdade concerne aos interesses políticos e econômicos do Banco com 

os governos locais, classes dominantes e seus intelectuais orgânicos que, 

historicamente, em nome justamente desses interesses, estão coadunados com a 

Casa. Tais alianças e prerrogativas estão conservadas mesmo que – de forma cada 

vez mais reiterada e contundente – a mídia noticie que uma seara de movimentos 

populares de diversas ramificações estejam insatisfeitos e em contraposição direta a 

elas. Salienta-se, todavia, que o poder dialógico do Banco acontece apenas de 

aparência envernizada. Haja vista que Pereira descreve que as tentativas de 
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aproximação da instituição com outros segmentos sociais com o tempo esvaziaram-

se e fundamentalmente foram improdutivas. (2010, p.360-361).   

     2.6: O regime liberal contra Adam Smith 

   Acerca do comércio internacional – ponto central para se entender o que 

hoje se vive –, cabe agora aprofundá-lo no que tange às reflexões do escocês. 

Pode-se começar com uma questão histórica: ao enaltecer a descoberta das 

Américas pelos europeus e chamá-la de ―a mais especial das mudanças‖ (SMITH, 

2003a, p.558), Smith assegura que 

 Ao abrir um novo e inesgotável mercado para todas as mercadorias 
da Europa, deu origem a novas divisões de trabalho, a novos 
aperfeiçoamentos das técnicas, o que jamais terá sido possível no 
estreito círculo do antigo comércio que removesse a maior parte de 
sua produção, as forças produtivas do trabalho se aperfeiçoam, seu 
produto cresce em todos os diferentes paises da Europa, e com este 
aumentam, ao mesmo tempo, a riqueza e o rendimento real dos 
habitantes. (SMITH, 2003a, p.558). 

       E assim desenvolve seus elogios, para logo citar a nova rota marítima, 

através do Cabo da Boa Esperança, para as Índias Orientais no século XV e o valor 

da mesma para o enriquecimento das nações. Porém, faz uma pequena, mas 

importante lembrança que será adaptada conforme surgirem outras situações de 

compra e venda internacional de mercadorias: ―A selvagem injustiça dos europeus 

fez de um acontecimento que teria sido bastante proveitoso a todos, ruinoso e 

destrutivo para vários daqueles infelizes países‖ (SMITH, 2003a, p.588). A dedução 

não poderia correr noutro sentido: o comércio desimpedido guiado pelo capital, 

mesmo ainda em sua forma comercial, está sujeito a injustiças, para se dizer o 

mínimo. Essa preocupação smithiana dá vazão a inferir que mercado sem controle 

poderia acarretar no futuro problemas sociais. Isto é, dentro desse mesmo princípio, 

o estudo da economia-política hoje faz enxergar as necessidades mercadológicas do 

capitalismo que reclamam que o mesmo se metamorfoseie, como ocorreu nos Anos 

Dourados. A saída optada pelo capital naquele momento de crise (final dos anos de 

1960, começo de 1970) a fim de recuperar a acumulação deficitária, foi a de elaborar 

estratégias que rompessem com a sua normatização precedente calcada em níveis 

de segurança e bem-estar social constrangedores à lucratividade e, por conseguinte, 

a sua inerência de alastrar-se. Assim, os custos do capital variável, o trabalho, são 
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sempre considerados quando regime está em dificuldades de se reproduzir; mesmo 

porque ele não somente gera gastos ao sistema que já não pode arcar em uma 

situação concorrencial limite, mas igualmente porque o trabalho oferece, quando 

bem organizado, um nível de reivindicações e resistências mais profundas.  

       Salienta-se: o que se quer transparecer aqui, perseguindo as convicções de 

Wallerstein e Mészáros, é de que a crise ora sentida dá sinais de irrecuperabilidade  

e as suas intenções de solvência, de maneira geral, como se viu, andam em 

círculos. Deste modo, os liberais ditos smithianos ou de outras vertentes, ao se 

eximirem de contemplar soluções (ou não podem?) que não atendam estritamente à 

ótica do capital, contrariam o que fez e disse um dia o patrono da economia 

moderna ao refletir de modo não dogmático sobre o capital: 

A mais sagrada e a mais inviolável de todas as propriedades é a do 
próprio trabalho, porque ela é o fundamento originário de todas as 
outras propriedades. O patrimônio de um homem pobre reside na 
força e na destreza de suas mãos, e impedi-lo de empregar essa força 
e destreza da maneira que julga apropriada, desde que não cause 
prejuízo a seu próximo, constitui violação manifesta da mais sagrada 
propriedade. (SMITH, 2003a, p.155). 

          Em contraste, selecionando apenas dois ângulos pelos quais Mészáros 

examina a atual conjuntura, aclara-se o dilema exposto: 

Porém, a frustração permanente dessas esperanças [de uma 
expansão econômica positiva] resulta tanto do imenso peso 
econômico e do evidente poder estatal do complexo industrial-militar 
como do fato de que esse complexo é antes manifestação e efeito do 
que a causa das profundas contradições estruturais do capital‖ (...) ao 
[transferir] ―uma porção significativa da economia das incontroláveis e 
traiçoeiras forças do mercado para as águas seguras do altamente 
lucrativo financiamento estatal. (MÉSZÁROS, 2010, p.95).  

Tais propostas irreais [de integração das áreas subdesenvolvidas 
através do modelo dominante] ignoram de forma sistemática que é 
impossível manter os pés nas duas canoas: manter a existência do 
sistema de produção ampliado de maneira absurda e 
‗superdesenvolvido‘ do capital ‗avançado‘ (o qual depende 
necessariamente da continuação da dominação de um ‗vasto território‘ 
de subdesenvolvimento forçado) e, ao mesmo tempo, impelir o 
‗Terceiro Mundo‘ a um alto nível de desenvolvimento capitalista (que 
apenas poderia reproduzir contradições do capital ocidental 
avançado‘, multiplicadas pelo imenso tamanho da população 
envolvida). (MÉSZÁROS, 2010, p.97)  
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         Neste ponto é evidenciado o grau de magnificência do Estado para o 

capitalismo e suas condutas liberais. Assim, não esquecendo de Campos e seus 

ataques às empresas públicas nacionais, justamente quando havia – e há – a 

necessidade de reabilitação acumulativa de um regime em surto, cabe lembrar, 

como exemplo, os seus clamores à privatização da empresa mineradora Companhia 

Vale do Rio Doce Campos. Ao falar da ―ideologia estatizante” (CAMPOS, 1988, 

p.97) aponta:  

 Isso indica que a solução estatizante é uma grande falácia; não há 
razão para crer que o mercado seja imperfeito e o burocrata perfeito. 
Mais do isso, a solução estatizante é antidemocrática; ao exagerar o 
poder econômico do Estado, transforma o eleitor independente em 
cliente dependente. (CAMPOS, 1988, p.95).  

 E a respeito, especificamente, da empresa acrescenta:  

Algumas ideias cerebrinas na Secretaria Geral foram abortadas a 
tempo, como, por exemplo, a monopolização da petroquímica pela 
Petrobras ou a atribuição do monopólio do minério de ferro à Vale do 
Rio do Doce. (...) No caso do minério de ferro, a Vale do Rio Doce 
sobreviveu e fortaleceu-se, num ambiente competitivo, dispensando 
posições monopolísticas garantidoras de ineficiência. (CAMPOS, 
1988, p.111) 

          O interessante no que toca à história da empresa é que foi no governo de 

Getúlio Vargas, em 1942, que viabilizou-se um projeto nacional de produção em 

larga escala de ferro, entre outros minérios. A criação da Companhia Vale do Rio 

Doce, portanto, só foi possível através de um significativo aporte de dinheiro público. 

A sua competência, inclusive, a alçou em 1974 ao patamar de maior empresa no 

mercado de minério de ferro e pelotas e a segunda maior produtora integrada de 

manganês e ferroligas, gerando, em 1997, um lucro de US$ 500 milhões por ano. 

Em 1979, foram entabuladas negociações que tornaram a Companhia, antes 

minoritária, como a sócia majoritária do Complexo Carajás que fora descoberto, na 

década de 1970, pela U.S.Steel, batendo, em seguida, novos índices de 

produtividade, bem como construindo obras infraestruturais de grande porte, entre 

elas a usina hidrelétrica de Tucuruí, o porto de Ponta da Madeira e a estrada de 

ferro Carajás-Itaqui. Provavelmente seja devido a este último fator, a presença da 

U.S.Steel como sócia minoritária, pequeno em comparação ao extraordinário volume 

de verbas públicas investidas em seu enorme complexo desde a sua fundação, que 

Campos refestela-se em dizer que a Companhia Vale do Rio Doce é eficiente. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Caraj%C3%A1s
http://pt.wikipedia.org/wiki/U.S._Steel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Usina_hidrel%C3%A9trica_de_Tucuru%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ponta_da_madeira
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Contudo, já era antes, como se notou. Mais: com a intenção de expor as 

contradições inseridas nesse processo – explicadas pelas perturbações do regime 

vigente –, dá-se voz ao geólogo Roberto Assad que havia trabalhado, até 1997, por 

23 anos na Docegeo, firma de pesquisa do ex-sistema Vale do Rio Doce. Suas 

palavras foram recolhidas de uma entrevista concedida à extinta revista Atenção 

naquele ano:  

Isso não tem preço. Eu não sou contra privatizações. Aliás, o meu 
guru em economia sempre foi o Roberto Campos. Mas querem vender 

a Vale no momento em que ela está dando um salto na sua 
capacidade de produzir ouro, cobre, prata, molibdênio, urânio e outros 
minerais de grande valor. Com as novas descobertas, a empresa vai 
para um patamar ainda não dimensionado. Na província de Carajás, 
as principais jazidas foram finalmente localizadas, a grande infra-
estrutura está instalada. Vamos entrar em uma fase de rendimentos 
crescentes. Definir o preço da Vale projetando para o futuro as 
receitas passadas gera uma enorme subestimação. A Docegeo tem a 
memória do subsolo brasileiro, dos nossos recursos não renováveis, 
Quanto valem os arquivos dessa empresa? Quanto valem a 
experiência e o capital intelectual investido? (p.33; grifo nosso).  

       Finalmente, em 1997, a Companhia Vale do Rio Doce foi privatizada. Fica a 

sensação que o profissional das Ciências Naturais estava mais próximo de Adam 

Smith do que nosso economista.               

      Na Riqueza das Nações, os capítulos 2 e 3 do livro IV, por um motivo em 

especial, merecem destaque ao abordarem as negociações comerciais: aqui exibe-

se o Smith dos liberais da ramificação interpretativa adotada por Campos, Hayek, 

Mises e outros. Nessas passagens se a leitura do escocês for descuidada e 

descontextualizada, sim, ela dá a entender que o mercado por ele mesmo 

solucionará os achaques da humanidade. Coincidência ou não, esses capítulos 

encerram o Volume I e os liberais da cepa acima poderiam simplesmente parar a 

leitura e dispensar o próximo volume; pois as relações comerciais, mesmo as 

aparentemente mais danosas para algum país, mais à frente se tornariam 

proveitosas. Smith deixa a impressão que a sabedoria do tempo medido pelos 

valores-de-troca se encarregaria de tudo arrumar. Contudo, apesar de enaltecer o 

comércio livre, demonstra, ainda que sutilmente, não ter posições definitivas perante 

a complexidade de um assunto que, dependendo das circunstâncias, pode 

engendrar não apenas controvérsias, mas também disparidades internas e conflitos 

bélicos internacionais, como a guerra já citada entre Inglaterra e Holanda pelo 
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domínio dos mares e do comércio. Lamenta-se Smith que as trocas livres, que 

deveriam ser proveitosas a fim de fortalecer a amizade entre os envolvidos, gerem 

violência entre as nações que temem a habilidade e a energia de seu concorrente de 

outra nação (SMITH, 2003a, p.621). Essa conclusão está nas páginas finais do 

capítulo 3; e nele, como se perceberá, está paradoxalmente o germe das dúvidas e 

interrogações que principalmente mais adiante farão o britânico tentar harmonizar as 

vantagens e desvantagens das nações em disputas de compra e venda. Neste 

sentido, prosseguindo a leitura do Volume II aparecerão, com gradativa veemência, 

as contemporizações indicadoras que não há uma solução única para os embates 

que estão no bojo das relações de troca. Notar-se-á, portanto, as idas e vindas 

argumentativas para cada exemplo arrolado. 

         Isto posto, observando com atenção o Volume II, no qual os capítulos 

4,5,6,7,8 e 9 acentuam especialmente suas apreensões com os monopólios reais 

mercantis; neles Smith ocupa-se, por exemplo, com os drawsbacks, ou seja, os 

subsídios concedidos pelo governo aos comerciantes quando da exportação ou 

importação de determinados produtos. Smith os considera desnecessários ao bom 

fluxo comercial, pois, caso não existissem, os índices de exportação não seriam 

inferiores aos naquele momento constatados (SMITH, 2003b, p.629). E aqui já 

aparece um aspecto revelador a respeito das conciliações de Smith: ―Eles 

[drawbacks] não tendem a destruir, mas sim preservar o que na maioria dos casos 

convém preservar: a divisão e distribuição naturais do trabalho na sociedade.‖ 

(SMITH, 2003b, p.629).  Essa frase importa por dois motivos: primeiro, porque a 

divisão e o trabalho naturais que pressupõem a proveitosa articulação dos ramos 

produtores – agricultores, camponeses, trabalhadores industriais ou operários, 

manufaturistas e comerciantes – e dos agentes governamentais pautados no livre 

comércio triunfante sobre os monopólios mercantilistas, seriam melhor ―na maioria 

dos casos‖, portanto não em todos os casos. Quer dizer, seriam precisos ajustes 

que vão além da derrocada do mercantilismo para que tais trocas naturais 

funcionem a contento. Como, por sinal, reconhece mais adiante ao afirmar que, 

dependendo do contexto e o grupo de pessoas, os subsídios podem ser realmente 

proveitosos, aumentando os negócios e evitando escassez de trigo, a mercadoria 

em tela (SMITH, 2003b, p.647). Evidenciando, assim, a sujeição do mercado às 

decisões estatais. Segundo, é possível deduzir que aqui Smith já vislumbre as 
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dificuldades de compatibilizar, mesmo nos primeiros passos do livre comércio liberal 

e nas circunstâncias nas quais já triunfa, os interesses entre os trabalhadores e os 

donos de meios de produção − os manufaturistas, como ele chamava. Este dilema 

nunca é suficientemente aclarado por liberais como Campos na dimensão crua e 

direta em que Smith o aborda no capítulo 7, porque ao falar sobre suas 

preocupações quanto às trocas comerciais assevera: 

Muitas vezes nossos comerciantes se queixam de que o motivo pelo 
qual vendem seus produtos manufaturados a preço tão baixo nos 
mercados estrangeiros são os altos salários da mão-de-obra 
britânica; nada dizem, porém, sobre os altos lucros do capital. 
Queixam-se dos ganhos extravagantes de outras pessoas, mas 
silenciam sobre os ganhos de seu capital. No entanto, é possível 
que os altos lucros do capital britânico contribuam, em muitos casos, 
para elevar o preço dos produtos manufaturados britânicos ao 
mesmo nível dos salários da mão-de-obra britânica, e em alguns 
casos talvez até mais do que isso. (SMITH, 2003b, p.760).    

      No conjunto desses capítulos – uma espécie de ante-sala do que será 

apresentado depois quando da atuação do sistema de trocas vitorioso por ele 

concebido –, Smith trata, em essência, da retirada dos monopólios feudal-

absolutistas atravancadores da ―perfeita liberdade‖. Mas não somente, pois neles se 

nota historicamente a presença de elementos capitalistas cada vez mais tomando de 

assalto a Grã- Bretanha e firmando-se. O professor discorre sobre eles e demonstra 

que é preciso acertar esses primeiros passos histórico-sociológicos para o efetivo 

sucesso do que pretende no futuro, isto é, correndo pari passu à construção da 

sociedade que almeja, os interesses dos trabalhadores devem ser 

imprescindivelmente acolhidos. E mais: se claro está que o mote neste trecho da 

Riqueza das Nações calca-se contra as regulações comerciais mercantilistas que 

obstruem a distribuição natural do capital que ocorreria caso as fronteiras comerciais 

fossem livres (SMITH, 2003b, p.802-803), ficam também patentes algumas outras 

ressalvas. São elas: convém 

 (...) uma isenção de todos os direitos alfandegários desde que 
esses produtos tenham sido declarados nas alfândegas segundo as 
formas prescritas. O interesse privado de nossos comerciantes e 
manufatores talvez tenha arrancado do legislativo essas isenções e 
a maior parte de outras regulamentações comerciais. Ainda assim, 
todas elas são absolutamente justas e razoáveis, e se fosse 
possível ampliá-las a todas as outras matérias-primas da 
manufatura,desde que respeitadas as necessidades do Estado, 
certamente o público sairia ganhando. Porém, em alguns casos a 
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avidez de nossos grandes manufatores ampliou essas isenções 
para muito além do que se possa com justiça considerar como as 
matérias brutas de seu trabalho (SMITH, 2003b, p.816-817).   

           Há nesse extrato uma riqueza de informações que apontam para os rumos a 

seguir:  

a) o livre comércio desatrelado dos grilhões mercantilistas, sim, deve vigorar; b) o 

poder dos donos do capital (comerciantes e manufatores) possui uma ascendência 

decisiva sobre os legisladores. Ou seja, aqui está um esboço, ou mais do que isso, 

que esta classe social detém uma forte preponderância sobre um poder estatal 

crucial, o legislativo, e a partir daí faz valer seus escopos; c) em nome do livre 

comércio ‗justo e natural‘, deveria ser restringido o monopólio de alguns 

manufaturistas, entre os quais, subentende-se, estão os privados. (Esta é uma 

temática delicada, ponderando-se, como foi explanado por Petras,18 o pouco número 

de empresas privadas dominando hoje grandes áreas de produção e comércio); d) 

as necessidades do Estado devem ser respeitadas haja vista que são importantes, 

pois o público, a sociedade, sai ganhando. Utilizando-se uma lógica aristotélica 

simples conclui-se: se as necessidades do Estado são para o escocês também as 

necessidades da boa sociedade, logo o Estado, para Smith, é uma peça relevante 

ampla nessa busca de interesses convergentes a favor do bem-social, apesar do 

que foi visto no item b. Isto é, o Estado apenas se exime por completo das trocas 

comerciais se efetivamente as condições para tal estiverem satisfeitas, o que abarca 

um determinado grau de justiça econômico-social; e não o caminho inverso que quer 

começar pelo livre comércio para chegar à sociedade almejada, como desejam os 

liberais de matriz campiana; e) no entanto, é preciso cuidar as pressões dos 

manufaturistas que querem privilegiar seus interesses quando, por exemplo, 

reivindicam o ingresso de fios de linho estrangeiros sem isenções para que estes 

possam concorrer com os ―nossos fiandeiros [que] são gente pobre, geralmente 

mulheres espalhadas por todas as partes diferentes do país, sem apoio e proteção 

[novamente item b]. Não é da venda do trabalho delas, mas da venda do trabalho 

completo dos tecelões, que nossos grandes mestres manufatores extraem seus 

                                                 
18

  O sociólogo estadunidense James Petras incorre no mesmo problema aqui já alardeado: ele não 
define a qual liberalismo está se referindo. Inclusive no seu livro ―Neoliberalismo: América Latina, 
Estados Unidos e Europa” (1999), apesar da profundidade e lucidez de seus argumentos, lhe escapa 
a conceituação de que matriz liberal está tratando.  
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lucros‖ (SMITH, 2003b, p.817). Ou seja, aqui Smith levanta ressalvas − o que não é 

a primeira vez − caso a importação de um artigo, em pauta o linho francês, leve à 

falência os trabalhadores britânicos pobres fabricantes de fios de linho em virtude da 

sua incapacidade concorrencial. O que, enfim, resultou em proveito dos ricos 

manufatores britânicos que ―buscam comprar o trabalho dos fiandeiros pobres [em 

ruína] o mais barato possível [mais uma vez item b]‖ (SMITH: 2003b, p.818). No que 

conclui: ―O que nosso sistema mercantil incentiva, antes de tudo, é a atividade 

realizada em benefício dos ricos e poderosos. A atividade realizada em beneficio 

dos pobres e miseráveis é demasiada vezes negligenciada ou então oprimida‖ 

(2003b, p.818). Aqui entram novamente dois critérios importantes para Smith, a 

saber, a justiça social e os interesses nacionalistas comerciais. Portanto, se o 

capitalismo naquela época, ainda lutando para se desvencilhar do mercantilismo, 

apresentava parcelas de seus traços nefastos, quando realmente vencesse tais 

obstáculos eles seriam por completo suplantados. Era o esperado e desejado por 

Smith, evidentemente. Mas não é demais afirmar: eles persistem ainda no século 

XXI. 

        Porém, o que se impõe aqui é se tais condições estão hoje prontas ou se 

perseguem a escala de premissas cruciais da nova sociedade estipulada por Smith? 

Ou dito de outro modo: tais critérios inserem-se no rol de prioridades de Campos e 

seu liberalismo? Alguns exemplos: a contestação aos monopólios privados – trustes 

e cartéis – não são uma área fundamental de ataque de Campos e os liberais desta 

feição; a conjectura, tênue que seja, de que o Estado possa ser mais suscetível aos 

interesses de uma determinada classe social rica e poderosa em detrimento dos 

trabalhadores, também não é. Enfim, quais são as necessidades do Estado que 

devem ser respeitadas? Elas estão indiscutivelmente em um patamar inferior ao livre 

comércio? Hipoteticamente, como Smith se posicionaria frente às necessidades do 

Estado exemplificadas no caso da então chamada Companhia Vale do Rio do Doce? 

Na tentativa de elucidá-la compara-se a Vale com um tema nacional também 

cadente no século XVIII: a independência das colônias britânicas da América do 

Norte. Smith é favorável ao ―relaxamento moderado e gradual das leis que lhe 

asseguram [à Grã-Bretanha] o monopólio do comércio colonial, até que esse 

comércio se tornasse em grande medida livre (...), [objetivando alcançar] o equilíbrio 

saudável e apropriado que a perfeita liberdade necessariamente estabelece, e que 
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tão-só a perfeita liberdade é capaz de conservar‖ (SMITH, 2003b, p.768). Para 

imediatamente agregar 

 Abrir o comércio colonial, de um só golpe, a todas as nações 
poderia não apenas ocasionar certos inconvenientes passageiros, 
mas causar mesmo um dano importante e permanente à maior parte 
daqueles cujo esforço e trabalho estejam atualmente comprometidos 
com esse comércio. A mera perda repentina de emprego, mesmo 
dos navios que importam os 82 mil tonéis de tabaco que excedem o 
consumo da Grã-bretanha, poderia ocasionar danos bastante 
significativos. Tais são os infelizes efeitos de todas as medidas leais 
do sistema mercantil. Não apenas introduzem perturbações 
extremamente perigosas no estado do corpo político, mas 
perturbações muitas vezes difíceis de remediar sem provocar, pelo 
menos durante algum tempo, perturbações ainda maiores. Como, 
portanto, se deve abrir gradualmente o comércio colonial? Que 
restrições devem ser abolidas? Enfim, como restaurar gradualmente 
o sistema natural de justiça e da perfeita liberdade? Eis o que 
precisamos deixar à decisão da sabedoria dos futuros estadistas e 
legisladores. (SMITH, 2003 b, p.769)  

         Coerentemente se encadeiam assim o que está expresso acima: o livre 

comércio por si só, decretado abruptamente, acarreta problemas sociais, políticos e 

econômicos severos, fundamentalmente de caráter nacional. Deduzindo-se daí que 

é adequado um controle sobre o mesmo, não apenas, por óbvio, naquele momento 

histórico-sociológico. E não menos importante: o Estado e seu corpo executivo e 

legislatório futuro, isto é, o Estado liberal vitorioso sobre o capital mercantil estéril e 

improdutivo que não produz nenhum valor novo (SMITH: 2003b, p.847), não se 

esquivará de decidir como o livre comércio – leia-se o mercado – deverá atuar nesta 

ou naquela circunstância. Enfim, concordando-se ou não com Smith, pelo que se viu 

até agora, no tocante aos negócios públicos, ele os reputa também como uma 

questão nacional que não pode ser deixada simplesmente à mercê dos humores do 

comércio livre.  

         Ademais, tem-se evidenciado a valorização, por parte do professor britânico, 

do trabalho na construção da riqueza social, mas vale um breve comentário 

adicional sobre um tópico que Smith formalmente não reconhece, a saber, a 

extração do trabalho excedente. Aliás, não o enquadra em seus cálculos de 

acumulação capitalista. Todavia, em uma passagem acima o conceito parece estar 

posto, embora de modo não aprofundado, quando afirma que os grandes 

manufaturistas extraem seus lucros da venda do trabalho dos seus empregados 
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tecelões. Este fator, da forma como foi exposto, não aparece, ao menos 

tangencialmente, nos discursos liberais prevalentes que são nacionalmente de 

matriz campiana; mas, antes, influenciados por autores como Hayek e Mises. 

         Em que termos Smith fundamenta esses os cinco capítulos analisados? Três 

critérios se destacam: primeiro, o livre comércio  

(...) ocorreria com a liberdade de importação e exportação entre os 
vários Estados em que se divide um grande continente. Quanto maior 
for um continente, mais fácil será a comunicação através de todas as 
suas diferentes partes, tanto por terra como água, e menor será a 
exposição de qualquer deles a essas calamidades [a carestia da qual 
tratava poucas linha antes], sendo maior a probabilidade de que a 
escassez de um país seja atenuada pela prosperidade de algum 
outro. Mas pouquíssimos paises adotam integramente esse sistema 
liberal. (SMITH, 2003b, p.679-680)  

     Excelente. O sistema liberal servindo como proporcionador de abastança e 

bem-estar para a humanidade. Contudo, para que tal ocorra, faz nas páginas 

seguintes uma reprimenda cujas suas causas, como se sabe e irá de novo se 

perceber, inserem-se na dinâmica processual do capital mesmo em sua fase de 

trocas menos refinada, o mercantilismo; e ao fazê-la o escocês desvela as 

irregularidades e imperfeições deste. Mas não somente: ―(...) como já se 

demonstrou, o interesse do comerciante interno nunca pode se contrapor ao do 

grande conjunto da população. O interesse do comerciante exportador não só pode, 

mas algumas vezes de fato se opõe ao interesse da população‖ (SMITH, 2003b, 

p.878). Este extrato dá vazão ao segundo critério importante: é necessário o Estado 

fiscalizar o capital doméstico se este optar pela exportação ao invés de atender a 

premência de suas necessidades nacionais, atingidas pela escassez agrícola 

exemplificada pelo trigo e, por outro lado, acautelar-se do capital estrangeiro que, 

em seu afã também acumulativo, pode aproveitar-se deste instante social grave e 

―aumentar ao máximo o preço do dinheiro do trigo‖ quando da venda para o país em 

dificuldades (SMITH, 2003b, p.679). E assim assoma o terceiro critério, este não 

explícito, provavelmente por Smith o considerar evidente: o de controle e ajustes em 

busca do comércio livre quando este se desviar da senda da justiça e da 

prosperidade social. Conselho, todavia, não adotado atualmente. Pois, após se 

transcorrer um largo tempo histórico desde Smith, tem sido fácil verificar, até mesmo 

empiricamente, de que a espontaneidade do mercado não propicia necessariamente 
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ambientes de paz e justiça social. Ou seja, o refrão do mercado sem freios não se 

sustenta; e a prova maior é a precisão constante (e infinita) de reparos no mesmo, 

em muitos casos contraditórios. 

 Em suma, continua-se a ler o escocês com olhares e objetivos destoantes do 

que ele efetivamente pretendia. Sublinha-se: estes critérios esmiuçados e 

desdobrados merecem atenção, tendo em vista que claramente Smith está se 

dirigindo contra o mercantilismo. Porém, por isso mesmo acende-se o paradoxo de 

que as regras básicas estabelecidas por Smith para guiar o livre comércio – 

contrárias, evidente, às que eram executadas pelo mercantilismo –, não estão 

contidas no triunfante liberalismo de hoje prescrito por Campos. E o que é pior: o 

último apresenta componentes da economia feudal-absolutista. Em analogia, 

quando os dois economistas (Smith e Campos) se posicionam sobre a temática, irá 

se perceber o tratamento dado, por exemplo, ao Estado, tronco da produção e das 

relações comerciais nacionais: Campos reivindicando o seu afastamento das áreas 

econômica e trabalhista e Smith, por seu turno, apreensivo em conciliá-las, 

utilizando-se do Estado para atenuar, quiçá sanar, o desequilíbrio de forças 

favorável ao capital. No que se enquadra também, como já foi declinado, além da 

desimpedida circulação de mercadorias, o livre trânsito do trabalho/trabalhadores. 

Cabe marcar esse contraponto com a seguinte conjectura de Campos:  

Pouco depois de convocada a Constituinte, em artigo em O Globo 
(22.12.88), sinalizei que a partir da década de 80, com o reaganismo e 
o thatcherismo, tinha havido uma substancial mudança na ecologia 
econômica, notando-se o surgimento de quatro rebeliões: ―A primeira 
contra o Estado regulador, que destrói a flexibilidade necessária às 
sociedades industriais modernas; a segunda, contra o Estado exator, 
que aumenta os tributos sem cortar os gastos e sem melhorar 
serviços; a terceira; contra o Estado empresário, que não pode ser 
julgado pelos testes do mercado, por operar com monopólios e 
privilégios; e finalmente, contra o Estado previdenciário, que agrava 
desnecessariamente os custos de mão-de-obra, quando seus serviços 
poderiam ser executados com menor custo e maior eficiência pelas 
próprias empresas mediante acordos fiscalizados pelos 
trabalhadores‖. Minha leitura do panorama mundial era correta, mas 
meus conselhos foram uma pregação no deserto....(CAMPOS, 2004 b, 
p.1187) 

      Campos já pode descansar em paz, tendo em vista o vitorioso cenário liberal 

hodierno. E isto enseja retomar a avaliação da crise macroestrutural intensificada na 

segunda metade de 2007 ao se demonstrar a convergência entre a progressiva 
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liberalização econômica e a diminuição dos índices de bem-estar social. Instala-se a 

dúvida: a receita liberal smithiana está equivocada ou os seus seguidores não a 

colocaram adequadamente em prática? Pelo argumentado até o momento, o 

sistema liberal de Smith, para funcionar, não depende somente da abertura 

comercial irrestrita, o que contrasta com o que fundamentalmente diz Campos, entre 

outros. Ou seja, para esclarecer historicamente: em plenos Anos Dourados − e esta 

é a incongruência − os postulados de Smith, pela corrente liberal hoje vitoriosa, eram 

renegados concomitantemente em que a sua figura era enaltecida. Justamente 

quando a humanidade, ou parcela dela, experimentava certos níveis de 

prosperidade e justiça social, como acalentava Smith, é que Campos se debate 

contra esse tipo de ordenação sistêmica. E saindo dos Anos Dourados mais um 

dilema: já na década de 1980 os componentes inibidores de justiça social – os 

monopólios privados e a falta, o aviltamento ou a retirada de direitos trabalhistas, por 

exemplo –, que tinham no governo estadunidense de Ronald Reagan e britânico de 

Margaret Thatcher dois bastiões importantes, estavam agudamente presentes nos 

momentos pré-exacerbação do colapso econômico no século XXI (Búfalo, Arceo e 

Gambina, 2002). 

       Ou por outra, ao passo em que a economia se liberalizava os índices das 

discrepâncias sociais aumentavam. Por que será então que os seus admiradores 

não conseguiram/conseguem identificar que o advento do liberalismo para o 

escocês deveria ser construído de braços dados, e não separados, a graus de 

inserção social crescentes e contínuos? Ou, ainda, por que não conseguem 

visualizar a tendência ao monopólio privado inscrita na ontologia do capitalismo 

(MARX: 2005 b, p.874-876), não cientificamente descoberta por Smith, porém 

criticada pelo mesmo? E curiosamente também não identificada por Campos cerca 

de 200 anos depois. O brasileiro, em contrapartida, ao não discernir o fenômeno 

como ligado ao caráter expansivista do capital, recomenda como medidas corretivas 

paliativas o desdobramento dessas ―empresas [monopolistas] em várias unidades 

competitivas‖ (CAMPOS,1990,p.97), sem, todavia, roçar nas raízes da problemática. 

O que é, conhecendo-se Campos, naturalmente compreensível. Restando, enfim, 

para a humanidade, aguardar ciclicamente uma nova concentração de capital. Mas, 

de qualquer forma, por que será que a sociedade mercantilista tão rigorosamente 
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atacada por Smith se assemelha, em alguns aspectos relevantes, com a fortemente 

liberalizada de hoje? O que ele diria a respeito?  

      Entre tantas respostas plausíveis para elucidar essa ambiguidade, a que se 

refere às funções estatais parece ser uma das mais incisivas, tendo em vista o seu 

conteúdo parcial denunciado por Smith. Todavia, Campos, por seu turno, enxerga o 

Estado dentro de uma redoma hermética para além dos antagonismos sociais. E 

quando alude passagens histórico-sociológicas nas quais o Estado interferiu, 

intentando abrandar os colapsos estruturais que punham o capitalismo em xeque 

para assim protegê-lo – como, por exemplo, as medidas social-trabalhistas 

conhecidas por New Deal, executadas no governo do presidente Franklin D. 

Roosevelt pós-recessão de 1929 e que passaram a ser concretizadas em 1933 –, as 

acusa pejorativamente de keynesianas assistencialistas e substituidoras do Estado 

neutro (sic) (CAMPOS,1976, p.5). O último aspecto respalda-se no conceito 

weberiano de Estado eficiente dirigido por uma burocracia também competente e 

imune às questões classistas – uma das ramificações dentro de seu feixe de 

leituras. Por sinal, diametralmente o oposto do que asseverou Smith e já foi 

explanado aqui.  

Campos como um bom liberal, mas não exatamente da linhagem smithiana, 

crava no Estado o predicado de apartidário, o que se deduz que, se assim é, as 

relações trabalho/capital não deveriam, ou melhor, não podem sofrer contágios 

(termo frequentemente usado por ele) externos constrangedores à liberdade do 

mercado. Entenda-se aqui o seu aval às negociações trabalhistas que estejam 

basicamente entabuladas na disputa privada entre patrões e empregados, como 

pouca ou nenhuma presença estatal (CAMPOS, 1990, p.111). Tal visão relaciona-se 

a outro critério marcante que merece ser retomado: o olhar de Campos repreende 

com ênfase quaisquer experiências que orbitem fora de suas prescrições liberais. O 

caso, por exemplo, do governo chileno de Salvador Allende (1970-1973) de nuances 

socialistas, é alvo de constantes ataques em seu livro “O mundo que vejo e não 

desejo”. Interessante notar que Campos – assim como procederam seus mentores 

austríacos Mises e Hayek –, ironicamente dizia que o golpe civil-militar imposto ao 

governo de Allende era fruto do combate de inimigos distantes e inapetentes, tais 

como a grande burguesia, a CIA, a ITT e o imperialismo norte-americano, bem como 
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do desconhecimento [por parte do governo andino eleito] de verdades econômicas 

rudimentares (CAMPOS,1976, p.227-228; ênfase nossa). E para justificar tal 

concepção, logo na página a seguir em um artigo redigido cerca de 7 meses após a 

queda de Allende, Campos elabora um discurso hipotético como se fosse o alter-ego 

de Henry Kissinger, secretário de Estado estadunidense na época. Aqui estão 

algumas passagens: 

Por sermos grandes, mesmo palavras inocentes são às vezes 
consideradas prepotentes; por sermos ricos, muitos ressentidos 
pregam, e alguns crêem, que somos menos pela adição de nossos 
esforços que pela subtração de vossos recursos... 
Mas é preciso reconhecer que para nós muitas coisas mudaram. 
Apesar de um relativo declino de seu poder, meu país ainda é uma 
superpotência. Mas abandonou a paranóia de onipotência e está 
disposto a confessar sua impotência para salvar o mundo para a 
democracia e impor suas instituições. Terrivelmente livre que é, nossa 
sociedade questiona hoje seus mais básicos valores, e não considera 
alguns deles exportáveis e outros nem mesmo aceitáveis, estamos 
hoje, podeis crer, menos ansiosos em ampliar nosso poder que em 
partilhar nossas responsabilidades. (CAMPOS, 1976, p.229; grifos do 
autor). 

      Estas enternecidas linhas na verdade escamoteiam que Campos prioriza 

ações não democráticas, ou até mesmo golpistas, desde que o seu presumido 

liberalismo smithiano esteja, impreterivelmente e sem contestações, na ordem do 

dia. Sabe-se, entretanto, que Kissinger, além da CIA, foi um dos principais artífices 

estrangeiros do golpe civil-militar que derrubou o governo de Allende em 11 de 

setembro de 1973. E a sua célebre frase "Não vejo por que precisamos ficar parados 

e assistir um país tornar-se comunista por causa da irresponsabilidade do seu povo. 

As questões são muito importantes para deixarmos os eleitores chilenos decidirem 

por si mesmos‖ 19, expõe que, antes de qualquer prerrogativa, encontram-se os 

objetivos do capital. Campos, ao seu modo, disse algo muito similar – e igualmente 

condicionante – do que deveria ser o desejo da maioria: ―A alternativa, no Brasil, não 

é a instauração de um governo de esquerda, mas a aplicação rigorosa de um 

choque de liberalismo por um governo eleito pelo povo em eleições que reflitam a 

vontade popular.‖ (CAMPOS, 1990, p.46). A pauta aqui não é a defesa ou o rechaço 

da Unidade Popular chilena, mas sim, novamente desvelar a unilateralidade sempre 

não-consensual de Campos e sua corte quando e se o mercado não esteja em um 

                                                 
19

 Citado em Richard R. Fagen, "The United States and Chile: Roots and Branches", Foreign Affairs, 
January 1975. 

http://www.foreignaffairs.org/19750101faessay10135/richard-r-fagen/the-united-states-and-chile-roots-and-branches.html
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primeiro e absoluto plano. Isso para não mencionar os drásticos recursos utilizados 

pelo Estado neutro de Campos no Chile e no Brasil a fim de não embaraçar os 

interesses do capital ou dos manufaturistas, como diria Smith, e não poucas vezes 

por ele criticados. Assim, as prédicas de Campos não procuravam balancear, no 

caso chileno e no do populismo brasileiro antes de seus respectivos golpes civil-

militares, os interesses do trabalho e suas possíveis conquistas. Entretanto, pelo o 

que este texto vem se empenhando em fazer transparecer, a lógica liberal de Smith 

no mínimo abriria espaço para entender tais processos igualmente sob a ótica da 

aquisição de direitos sociais em direção ao progresso e a justiça;  

      Antes, contudo, que se imagine, uma breve digressão: não se está 

procurando delinear o pensamento de Smith como sendo uma espécie de proto-

comunismo. Não há em Smith, por exemplo, a exortação contra os meios de 

produção pertencerem à propriedade privada. Mas sim vê-lo como um intelectual 

que pesava a objetiva melhoria das condições laborais como um componente 

indispensável para o seu arranjo societário; e tais conquistas não estavam a 

reboque da promoção do livre comércio, mas congraçadas a ele. Isto é, Smith, como 

se tem evidenciado, apreciaria mais de uma opção ao passo que surgissem conflitos 

na busca da excelência do seu sistema de trocas, sendo ele um homem, na acepção 

da palavra, iluminista. Assim, recapitulando a sua linha argumentativa e 

redimensionado-a para os dias de Campos e o século XXI se conclui o seguinte: 

a) se contrapunha aos monopólios econômicos retidos nas mãos de grandes 

corporações;  

b) contestava o Estado sendo dirigido e absorvendo essencialmente os 

interesses da classe social mandatária; 

c) preocupava-se com os embates capital/trabalho arbitrados prioritariamente 

segundo as necessidades do primeiro e, portanto, submetidos à inexorabilidade ao 

valor das trocas comerciais;  

d) inquietava-se com o mercado visto como dotado de prerrogativas de 

autoajustamento para além da compreensão racional (CAMPOS: 1985 a, p. 133); 
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 e) não aceitaria os níveis crescentes de desigualdade social entrelaçados 

com uma irrefreável liberdade comercial; 

f) e, por último, dá a entender que seria favorável a desvios de rota que 

propusessem alternativas ao ambiente sistêmico hegemônico; o que inclui aquelas 

que qualificassem socialmente o trabalho. 

      Depreende-se daí que o alinhamento destes fatores unge o liberalismo verde-

amarelo de matriz campiana, bem como o internacional hegemônico, com um grau 

de misticismo e tendenciosidade comparável aos áureos tempos do mercantilismo 

absolutista refutados pelo britânico. Mesmo o último e nevrálgico item – a liberdade 

comercial – não se harmoniza com os postulados de Smith, pois ele não é uma peça 

desmembrada de um programa social maior, com vida própria independente de um 

todo social entrosado. Além disso, o caráter, em grande medida extrativo, 

incorporado pelas trocas comerciais hodiernas nas quais as áreas periféricas se 

encarregam de proporcionar um montante maior de recursos, expressos em auxílio 

estatal, royalties e mão-de-obra barata, por exemplo, do que efetivamente recebem 

financeiramente das regiões de ponta do capitalismo, choca-se com o que 

acreditava Smith. Alguns dados condizentes neste sentido espelham apenas mais 

um exemplo de uma prática usual que, apesar de recente, dá continuidade a uma 

longa trajetória histórica na qual as inversões estrangeiras na periferia do 

capitalismo são bem menores do que as somas auferidas pelas empresas dos 

países centrais aqui instaladas. Neste sentido, como exemplo, os números a seguir 

dizem respeito ao setor automotivo (montadoras e autopeças) brasileiro onde, 

segundo o artigo publicado no começo de 2011 pelos professores Fernando Sarti e 

Célio Hiratuka do Instituto de Economia da Unicamp e pesquisadores do Núcleo de 

Economia Industrial e da Tecnologia (Neit) 20, há uma 

(...) elevação das remessas de lucros e dividendos realizadas pelas 
empresas estrangeiras para suas matrizes (...) já haviam crescido de 
forma expressiva em 2008, no auge da crise internacional, quando 
atingiram o patamar de 33 bilhões de dólares, refletindo a estratégia 
das grandes corporações globais de transferir fluxos de caixas de 
suas filiais esparramadas mundo afora para suas matrizes com 
grandes dificuldades financeiras. Em 2009, embora as remessas 
tenham se reduzido para 25 bilhões de dólares, superaram a própria 

                                                 
20

  Este artigo, acessado em 21 de fevereiro de 2011, pode ser lido na integra no site 
http://www.cartacapital.com.br/economia/gasto-publico-lucro-privado-2 
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entrada de IDE [Investimento Direto Estrangeiro]. Em 2010, com a 
explicitação dos diferenciais de crescimento entre países 
desenvolvidos e emergentes, as remessas saltaram para 30 bilhões 
de dólares. 
(...) As remessas das filiais automotivas para os debilitados caixas de 
suas  matrizes atingiram a expressiva soma de 4 bilhões de dólares 
em 2010, o que representou um valor quase dez vezes maior que os 
investimentos externos realizados por essas filiais no mesmo período 
(450 milhões de dólares). Repete-se assim o movimento já observado 
durante e após a crise. Se considerarmos o período 2008-2010 as 
remessas de lucros e dividendos de empresas automotivas 
totalizaram 12,4 bilhões de dólares ante-investimentos externos de 
apenas 3,6 bilhões de dólares, o que significa um saldo líquido 
negativo de 8,8 bilhões de dólares, em que pese o excelente 
desempenho das vendas e da produção na economia brasileira. 
É importante observar que o setor automotivo foi um dos mais 
contemplados com reduções tributárias no âmbito das políticas 
públicas anticíclicas de enfrentamento da crise no Brasil (e também 
em outras economias, como EUA, Alemanha, Canadá, China, Coréia 
do Sul, Espanha, França, Índia, Itália, Japão e Reino Unido). 
(...) Ao mesmo tempo em que as remessas ao exterior se elevaram, 
as empresas do setor automotivo tomaram financiamentos de 8,7 
bilhões de dólares (aproximadamente, 16,3 bilhões de reais) ao 
BNDES no período 2008-2010. Por outro lado, a média anual de 
investimentos produtivos foi da ordem de 2 bilhões de dólares para as 
montadoras e de 1,3 bilhão de dólares para as autopeças nos últimos 
anos. Isso significa que quase a totalidade dos recursos necessários 
para financiar seus investimentos saiu dos cofres públicos, enquanto 
parcela expressiva dos lucros foi transferida para as matrizes. 
(...) O que nos parece injustificável é a concessão de benefícios e de 
recursos públicos para empresas privadas sem a exigência de 
contrapartidas. Nesse caso, a contrapartida deveria ser a ampliação 
dos investimentos no desenvolvimento de novos produtos e 
processos, na ampliação da capacidade produtiva (em torno de 4,3 
milhões de unidades) e em atividades inovativas.  

      A despeito desse fenômeno já ser verificável quando Campos ainda era vivo, 

o mesmo não merecia uma atenção suficiente para que o brasileiro apontasse as 

raízes sistêmicas que modelaram desta forma o liberalismo por ele defendido e de 

compreendê-las em desavença com o que era dito pelo escocês. O que o faz 

afirmar, em contraste, que a remessa de lucros não seria a motivação única do 

investidor, pois as empresas estariam agora sendo geridas por administradores 

tecnocratas e não mais por proprietários interessados no acréscimo de patrimônio 

(sic) (CAMPOS, 1969a, p.86).    

       O ponto aonde se quer chegar é que os enquadramentos e soluções rumo ao 

suposto liberalismo smithiano de Campos – que, aliás, seguem a linha do Banco 

Mundial já investigada –, propõem mais do mesmo, isto é, a abertura quantitativa de 
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mercados, entre outros fatores correlatos a essa ramificação liberal, quase por um 

efeito mágico, se incumbiria de edificar o bom comércio de desenvolvimento 

recíproco entre as nações ambicionado pelo iluminista escocês (SMITH: 2003a: 

p.618-619). Contudo, sem avaliar, como provavelmente faria o último, os dilemas 

promovidos pelos grandes donos do capital e, a partir deles, lapidar as arestas 

conflitivas desencadeadas pelo processo. Vale recordar as esperanças de Campos 

depositadas nas políticas econômicas formuladas, já no final da década de 1960, 

pelo Banco Mundial (CAMPOS: 1970, p.162-168 e p.234-235) e assinadas pelo seu 

então presidente Robert McNamara, ―personalidade vigorosa disposta a correr riscos 

e assumir a responsabilidade das decisões‖ (CAMPOS, 1970: p.25). No entanto, 

McNamara é acusado, por outras fontes, de ser um dos artífices – o que é, aliás, 

admitido pelo mesmo – de uma série de intervenções militares estadunidenses ao 

redor do mundo a fim de favorecer os conglomerados econômicos daquele país21. 

Igualmente interessante é que tais medidas financeiras propostas pelo Banco 

Mundial e praticadas por seus governos devedores em todo o planeta, em essência 

idênticas naquela época e mesmo cerca de 20 anos após, período em que Campos 

renova seus votos de confiança alvissareira na instituição (CAMPOS, 1986, p.76), 

não foram capazes de conter, muito menos abrandar, a atual crise e os seus efeitos 

terríveis aqui já descritos pela própria entidade. Enfim, diga-se de passagem, as 

informações contidas no artigo acima também deixam claro que, apesar do discurso 

hegemônico asseverar ao contrário, o Estado permanece sendo uma peça 

indispensável no processo produtivo e operacional do liberalismo em voga.   

      Todavia, as relações do liberalismo smithiano apontam mais para o que 

assinalou Atílio Boron, a saber, uma reunião de proprietários autônomos em mútua 

aliança e visando o progresso social, sem a presença de grandes conglomerados 

econômicos ao estilo mercantilista ou outro qualquer; como, aliás, está axiomatizado 

em seus textos.  

Os monopólios eram os inimigos mortais daquilo que Smith 
denominava ‗o sistema da liberdade natural‘. Portanto, ao falar de 

                                                 
21

 A respeito dessas informações recomenda-se assistir o documentário ―Sob a Névoa da Guerra: 
Onze Lições da Vida de Robert S. McNamara‖ dirigido por Errol Morris e lançado em dezembro de 
2003. Ali se vê o ex-secretário de defesa estadunidense reconhecendo a sua participação em uma 
série de eventos que abarcam a política internacional, inclusive utilizando-se da ação militar para 
derrubar governos democraticamente eleitos que estivessem em desalinho com os interesses 
comerciais de seu país. 
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mercado, Smith estava na realidade invocando uma miríade de 
produtores independentes, gente que trabalhava em sua pequena 
empresa ou em seus empreendimentos familiares e que, na melhor 
tradição lockeana, fundiam seu trabalho pessoal com os bens 
terrenos, legitimando desse modo a propriedade privada como 
instituição. Hoje sabemos que todos estes traços são apenas 
nostálgicas recordações de um passado que a concentração e 
centralização do capital despedaçaram sem misericórdia (BORON, 
1999, p.30). 

      Raquel Cantero (2002, p.324) levanta mais um ponto complicador para 

aqueles que acreditam num Smith afeito aos negócios das grandes fábricas, ou seja: 

o escocês seria mais partidário de uma sociedade agrícola do que uma sociedade 

industrial.  

De qualquer maneira, se existe uma integração proveitosa entre os interesses 

envolvidos em um dado negócio − se constam e são articulados a uma gama 

positiva de fatores políticos, sociais e econômicos −, a ―mão invisível‖ poderá 

grassar. Claro, ela também é mais uma força amalgamada na construção desses 

objetivos e colaboraria, conforme Smith, em busca dos mesmos; porém não numa 

posição onipotente e incontestável. Descortina-se, enfim, um ângulo determinante 

do paradigma dialético smithiano nem sempre respeitado atualmente. 

      O que não é impeditivo, por outro lado, para que Smith estimule as trocas 

comerciais ao ponto de afirmar que os estadistas ou legisladores não devam 

interferir nas decisões de como cada indivíduo aplica seus capitais (SMITH: 2003b, 

p.874), isto é, desde que, em um primeiro plano, estejam os escopos sociais e não 

outro qualquer. Deste modo, se eles estiverem sendo atendidos e não colocam em 

risco as demandas nacionais, como também já foi mostrado, aí sim não seria 

justificável suscitar restrições às importações, pois, por óbvio, as mesmas 

proporcionariam uma receita governamental maior (SMITH, 2003b, p589). Já que 

―se um país estrangeiro pode nos fornecer uma mercadoria mais barata do que nós 

mesmos podemos fabricar, então é melhor comprá-la dele com alguma parcela da 

produção de nossa atividade, empregada de um modo que nos permite tirar alguma 

vantagem‖ (SMITH, 2003b, p.568-569). Assim, as oposições de interesses, 

intracapital e entre capital e trabalho, as quais Smith se debate constantemente para 

transigir em termos domésticos e internacionais, estariam, portanto, sendo diluídas, 

quiçá harmonizadas, pelos efeitos profícuos desta feição de mercado. A proposta de 
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Smith, por conseguinte, não tenciona quebrar com o mercantilismo por apenas um 

ângulo, o que seria um tremendo disparate com sua trajetória intelectual, a saber: 

colocar no lugar daquele, outro aparato irrepreensível. Ou seja, remover o rei, sua 

casta de privilegiados, toda a ampla estrutura que os ampara e alçar ao posto de 

elemento crucial de comando na nova sociedade o mercado onisciente. 

       Hipótese esta terminantemente descartada, já que o bom comércio é mais um 

dos sintomas da sociedade justa requerida por Smith, não ao inverso como faz crer 

a leitura de Campos e os liberais que militam em sua corrente. Porém, antes de 

encerrar este capítulo, pontua-se o seguinte: como indica o título deste trabalho, há 

uma necessidade operacional para que o sistema prevalecente faça uso e dissemine 

tal concepção liberal. Isto é, sua mecânica reprodutiva acelerada desde o tempo de 

Smith e por isso bem mais fácil de ser identificada hoje, não pode prescindir de um 

lastro teórico que nivele e respalde como o liberalismo deve ser compreendido. Em 

outros termos: seria um emperramento, ou mesmo contraproducente, se o 

capitalismo adotasse o ideário correto do pai da economia moderna. Haja vista que 

uma leitura condizente com o que ele afirmou comprometeria os aspectos inerentes 

ao capitalismo, ainda mais considerando a conjuntura superconcorrencial e de crise 

em que se encontra atualmente. Convém – aliás, é necessário – que assim seja 

porque sua reprodução sistêmica e, portanto, sobrevivência está em um patamar de 

importância bem acima do que permitiria uma interpretação mais arejada de Smith. 

Dito sob um prisma diferente: sua lógica centrífuga e centrípeta não pode dispensar 

uma específica interpretação, mesmo que equivocada do escocês, que a legitime e 

justifique.   
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         CAPíTULO 3 
 
 

3.1: Seis pontos sobre o regime liberal de Adam Smith e de Roberto Campos 

As propostas de Campos devem ser entendidas para além da busca de um 

liberalismo puro, segundo a sua própria definição (CAMPOS, 1988, p.245), pois 

estão intimamente associadas à complexidade das contendas capital/trabalho. 

Critério este, todavia, por ele não explicitamente admitido. Aliás, asseverava, ao 

melhor estilo ficcional de Gabriel Garcia Márquez, que este contraponto não existe 

mais (CAMPOS, 1990, p.41). Conquanto, como se tem evidenciado nestas linhas, 

suas concepções de rearranjo capitalista/liberal refletem e projetam as necessidades 

do capital em reorganizar-se na busca de seu propósito irremovível: a sua constante 

autoexpansão acumulativa. Em síntese, destacam-se seis grandes tópicos 

abordados por Campos que são fulcrais dentro de sua análise em prol das 

mudanças sistêmicas. Eles objetivariam romper o misto de socialismo envergonhado 

e capitalismo amordaçado para assim alcançar uma verdadeira economia de 

mercado (CAMPOS, 1985 a, p.199) e a era do capitalismo, algo ainda não 

experimentado em solo nacional (CAMPOS, 1988 p.226). São eles: 

a) liberdade salarial, isto é, as negociações entre patrões e empregados não 

deveriam ser mais regidas por um estatuto estatal; o que para Campos, lançando 

mão de uma expressão alegórica, significaria, junto com outros itens, o 

emagrecimento do Estado (CAMPOS, 1990, p.214). Ou conforme o clichê que ficou 

posteriormente consagrado, expressando o mesmo sentido: o Estado Mínimo. Suas 

críticas recaem sobre o que denomina de Estado paternalista (CAMPOS, 1976, 

p.243) ainda não preparado para promover o bem-estar social distributivista redutor 

da produção (CAMPOS, 1976, p.191); isso – o que não deixa de ser surpreendente 

–, passados mais de 200 anos da publicação da ―Riqueza das Nações‖. Contudo, tal 

questão vista sob outro enfoque, aponta que somente é possível arbitrar as relações 

trabalho/capital como pretende o economista brasileiro, utilizando-se, pois, a 

envergadura da maior instituição que o regime prevalecente é capaz de 

disponibilizar ao capital, a saber: o novo reajustamento é apenas factível através do 

vigor das leis advindas do Estado agora descomprometido em ajuizar níveis salariais 

mínimos para o trabalho. O que, ao invés de demonstrar ausência ou compleição 
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estatal tísica como quer Campos e os liberais de sua estirpe, ostenta uma enorme 

robustez desse mesmo Estado para que tal reordenamento assim seja e se firme. 

Mas, de qualquer modo, em tais decantadas negociações salariais livres, os dois 

recursos mais importantes do trabalho em sua luta contra o capital não são vistos 

com bons olhos pelo embaixador brasileiro: as greves, consideradas por ele 

abusivas dos professores que lecionam em universidades públicas semiociosas, são 

um exemplo. Tal praga (sic) poderia ser controlada investindo-se verbas 

governamentais em bônus de educação (CAMPOS, 1990, p. 204) 22; e os sindicatos 

(ou associações, como positivamente se viu Smith designá-las) abusivamente fortes 

deveriam ser expostos aos rigores, riscos e recompensas da economia de mercado 

(CAMPOS, 1990, p. 40).  

Salienta-se, ademais, que o itinerário político-econômico perseguido por 

Campos já apresentava uma contradição severa: ao defender regimes ditatoriais se 

filia, paradoxalmente, à concepção paternalista de Estado por ele contestada, ou 

seja, aos sistemas políticos caracterizados por um executivo altamente concentrador 

de poder. Assim, a ditadura brasileira da qual Campos participou, inclusive do seu 

staff governamental, em linhas gerais estava em desacordo com o seu teor 

programático liberal. Ou ele era secundário? E se fosse, por quê?       

 b) privatização das empresas públicas (CAMPOS, 1990, p.254), tidas por ele como 

ineficientes (CAMPOS, 1990, p.258). Este preceito diz respeito a uma velha 

concepção liberal geralmente não respeitada em conjunturas de crise, ou seja, é 

preciso que o Estado abstenha-se das atividades produtivas e comerciais para ceder 

espaço ao setor privado, pois este estaria mais bem habilitado para tais tarefas. No 

entanto, historicamente, e ainda hoje é simples de constatar, em momentos de 

colapso econômico quando as empresas particulares necessitam de aportes 

financeiros para resgatá-las da falência, é justamente o capital público que as 

socorre. O caso dos bancos, entre outras empresas estadunidenses, que receberam 

                                                 
22

 Sabe-se historicamente que, apesar dos percalços, as universidades públicas brasileiras 
apresentam os melhores desempenhos atinentes a ensino e pesquisa. Assim, a fim de ratificar essa 
posição, conforme matéria publicada em 18/08/2012 no site Globo Educação 
http://oglobo.globo.com/educacao/ , entre as 500 mais bem qualificadas instituições de ensino 
superior do mundo no ano de 2010 constam, segundo a pesquisa realizada pela Universidade de 
Comunicações de Xangai na China, 6 (seis) brasileiras. Todas elas públicas, a saber, USP (entre as 
150 melhores), Unicamp (entre as 300 melhores), UFMG, UFRJ, Unesp (as três entre as 400 
melhores) e a UFRGS (entre as 500 melhores).     

http://oglobo.globo.com/educacao/
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na gestão do presidente Barack Obama até os primeiros meses de 2009, em virtude 

da recessão iniciada em 2007, uma quantia que ultrapassava US$ 800 bilhões, é 

exemplar. 23 E aqui vale abrir um parêntese: a sanha deste fenômeno privatista pode 

atingir o que pretensamente deveria ser a instância mais imparcial e pública do 

Estado, isto é, a justiça. Quesito, aliás, decisivo no ideário de Smith. Entretanto, 

atualmente institutos liberais por todo o mundo exortam à privatização exatamente 

da justiça. O professor de economia e de direito estadunidense Bruce L. Benson é 

um representante desta corrente, e em seu pequeno livro ―To Serve and Protect: 

privatization and community in criminal justice‖ defende com eloquência que todas 

as esferas da justiça sejam de propriedade particular. Inclusive, tal medida, como 

mais um elemento positivo, proporcionaria a criação de novos postos de trabalho 

como o de vendedor de fianças (sic) que se encarregaria, caso o seu perspicaz 

espírito negociante se sensibilize com a sentença proferida contra algum réu, de 

pagar a mesma cobrando juros módicos de 10% (BENSON: s/d, p.09). O tão 

interessante quanto, é que Benson foi agraciado com a Award 2006 Adam Smith, a 

mais importante homenagem concedida pela Associação das Empresas Privadas da 

Educação daquele país. O que diria a respeito o sempre tão cultuado Adam Smith 

do século XVIII, assaz preocupado com a justiça pública favorável aos patrões em 

seu tempo? Uma resposta plausível formulada pelo escocês seria acrescentada à 

lista de fatores que assemelham as ideias do liberalismo atual prevalecente, ao qual 

Campos se alinha, à justiça como era praticada na época do Direito Divino dos Reis; 

onde ela se tornara não justiça, mas barganha de vantagens e presentes (SMITH, 

2003b, p.907-908). E para arrematar o assunto cabe rememorar a seguinte 

passagem de Smith. 

Tanto os gastos destinados à defesa da sociedade como os 
destinados à manutenção da dignidade do magistrado supremo são 
despendidos em nome do beneficio geral de toda a sociedade. É 
razoável, pois, que sejam custeados pela contribuição geral de toda a 
sociedade, à qual cada um de seus membros contribua de maneira 
mais eqüitativa possível, proporcionalmente a suas respectivas 
capacidades. 
Não resta dúvida de que também os gastos com a administração da 
justiça são despendidos em nome do benefício da sociedade inteira. 
Não é injusto, portanto, que sejam custeados pela contribuição geral 
de toda a sociedade. (SMITH, 2003b, p.1032). 

                                                 
23

 Dados retirados do site Folha On Line – Dinheiro em 03/02/2009.  
http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u498060.shtml 
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        E ainda neste trecho destacam-se duas de suas relevantes preocupações: 

primeiro, com o bem público, isto é, evidencia-se uma postura que transgride a visão 

comumente aceita pelo liberalismo hodierno na qual as ações privadas, na esfera 

individualista ou de capitais autoregulados, seriam as molas-mestras do 

desenvolvimento; e, segundo, a ideia da necessidade da igualdade proporcional 

quanto às contribuições de cada membro da sociedade. Dois fatores que por si só 

desmontam as teses abraçadas pela corrente liberal aqui tratada, em especial 

aquelas propagadas por Campos.               

       Apenas registrando de passagem: o livro de Benson é sugestão de leitura do 

―Instituto Liberdade‖ gaúcho que em suas dependências, localizadas na Pontifícia 

Universidade Católica, expõe quadros de Hayek, livros do mesmo e, é claro, obras 

de Roberto Campos e Adam Smith.       

c) liberdade política versus estabilidade econômica; este ponto já foi tocado, 

entretanto, devido ao seu grau de relevância convém reforçá-lo e detalhá-lo. Para 

Campos não há, a princípio, incompatibilidade entre os governos ditatoriais e as 

condutas liberais que defende, mesmo que, já no final da década de 1980, repense 

a abertura democrática. Provavelmente por já perceber mais do que a 

irreversibilidade do processo no Brasil daquele período, bem como na América 

Latina de modo geral, a necessidade de readaptação do capitalismo aos seus novos 

paradigmas histórico-sociológicos autoimpostos. Registre-se brevemente que tal 

fenômeno, tendo em vista uma avaliação macroestrutural, vai além das 

peculiaridades nacionais específicas, já que abrange os objetivos de longo alcance 

do capitalismo. Em outros termos: a problemática abarcou, além das peculiaridades 

conflitivas nacionais, as exigências do regime hegemônico em sua dinâmica 

mundial. Não é por acaso, portanto, que em termos de temporalidade histórica o 

conjunto das ditaduras latino-americanas da segunda metade do século XX teve 

uma durabilidade similar. E, entre tantas das características do período em nosso 

continente, o combate do capital – personificado pela classe dirigente civil-militar –, 

ao trabalho é indubitavelmente o que de mais forte está presente em todas. 

Enfim, se, em um primeiro momento, há a premência em reprimir e retirar as 

conquistas trabalhistas com o uso da força – precavendo-se com isso que tais 

movimentos sociais avançassem e empanassem a lógica de acumulação do sistema 
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em curso –, décadas depois, com o sucesso dessa empreitada, os militares com o 

seu forte apego nacionalista se tornaram um empecilho, já que obstruíam as novas 

diretrizes requeridas pelo capital para contornar a crise em que estava/está 

mergulhado. As novas medidas incluiriam privatização de empresas públicas, 

desregulamentação do trabalho e abertura comercial. Acrescente-se a isso as 

dificuldades para o livre trânsito, difusão e efetiva aplicação pelos segmentos civis 

do novo ideário liberal sob o signo dos Anos de Chumbo. Nas palavras de Campos 

isto significava dizer que ―até o momento as revoluções argentina e brasileira [o 

autor refere-se aos golpes civil-militares] executam uma tarefa séria de restauração 

da disciplina social e da viabilidade econômica. Mas é uma tarefa de líderes e não 

ainda uma missão popular‖.(CAMPOS, 1969a, p.232). Ressalva-se, todavia, por ser 

justamente um processo histórico-sociológico, houve casos em que foi possível 

conciliar Estados ditatoriais com a nova ordenação clamada pelo capital: o governo 

de Augusto Pinochet no Chile é um exemplo. Não é por acaso que tenha sido alvo 

de elogios vindos de economistas como Mises, Hayek e, naturalmente, Campos.  

Roberto Campos, antes um dos colaboradores do golpe de Estado de 1964 

no Brasil, se reputa como sendo o seu ―cirurgião econômico‖ (CAMPOS, 2004a, 

p.445). O que faz perceber que a crise internacional admitida por ele requeria uma 

renovada doutrina político-econômica que fizesse vigorar os mais recentes objetivos 

do capital. Apesar disso, no ano de 1985, ele ainda não era favorável à realização 

de eleições diretas em nosso país, propondo-as para o próximo período presidencial 

(CAMPOS, 1985a, p.108). No entanto, o seu advento obviamente deveria se adaptar 

a determinadas restrições, bem como a um arco de moldes pré-definidos e seguros, 

mesmo se considerando os padrões do jogo eleitoreiro-político pelos quais Campos 

se dizia orientar. Contrastes como estes permeiam o seu texto; mas são apenas 

aparentes contradições. Haja vista que elas se justificam, antes de mais nada, pela 

sobrevivência do projeto social-econômico que o ex-ministro postulava. Campos 

afirmava, por exemplo: ―O bom democrata não tem a ilusão de alcançar o consenso; 

seu dever é aceitar o dissenso, evitar a dissidência e coibir a desordem.‖ 

(CAMPOS,1985ª, p.241; grifo nosso). Ou: ―A democracia é um sistema de 

administração civilizada de conflitos e não de extinção de conflitos‖ (CAMPOS, 

1985a, p.126). E ainda, o brasileiro vê democracia como um modismo (CAMPOS, 

1990, p.105). Assim, tais encaminhamentos deixam translúcida que a sua leitura 
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ambígua de democracia está de acordo e dependente da conjunção experimentada 

pelo capital, fazendo o último precisar ou não da chancela consensual, popular e de 

respaldo da maioria. O mais importante era, em suma, que ela não comprometesse 

os índices de eficiência e resguardo classista estipulados por Campos e seus 

seguidores. E tão-somente debaixo deste enquadramento a democracia seria aceita, 

isto é, caso haja ―a aplicação rigorosa de um choque de liberalismo por um governo 

eleito pelo povo em eleições que reflitam a vontade popular.‖ (CAMPOS, 1990, p. 

46). Caso contrário, Campos não se fará de rogado em apoiar governos ditatoriais, 

como fez e está inscrito em seu currículo. Entre os golpistas, Campos inseria-se na 

facção que defendia uma ditadura provisória, ligada ao um projeto de reforma 

político-econômica depuradora das ameaças internas e externas. Tais ameaças, na 

verdade, correspondem ―ao processo de emergência política dos trabalhadores do 

campo e da cidade. Em outras palavras: corresponde à politização dos conflitos de 

classes‖. (SILVA, 2006). Aqui provavelmente está a resposta para a indagação feita 

no final do tópico a. Existe, por sinal, uma passagem emblemática atinente a esse 

tópico e que ajuda a elucidar o acima exposto, bem como a ordem de prioridades 

admitidas por Campos:  

E detinha-me a explicar-lhes que parte do meu trabalho era converter 
os militares ao capitalismo, pois eram profundamente suspicazes do 
princípio do lucro, do ―egoísmo‖ do empresário e das conseqüências 
anti-sociais do mercado livre. O fato de serem anti-comunistas não os 
tornava simpatizantes do capitalismo, pois  suas percepções e 
instintos os predispunham favoravelmente ao dirigismo estatal e ao 
paternalismo socialista (CAMPOS, 1985a, p.25).   

     Isto posto, cabe recordar que já foram abordadas algumas das razões 

macroestruturais basilares que desencadearam o golpe civil-militar brasileiro, bem 

como dos motivos do apoio dado a ele. Todavia, a noção hermética de que do 

mercado tudo vem e para ele tudo vai – e, se assim não for, não há pruridos em 

acolher regimes ditatoriais –, necessita elaborar esquemas justificadores para tais 

condutas. Por isso alegações como as de Campos de que a opção era entre a 

anarquia social e um autoritarismo de esquerda, por isso o golpe (CAMPOS, 1976, 

p. 160), foram e são repercutidas amplamente. Enfim, essa é uma das principais 

qualidades de Campos: a lapidação de um discurso pró capital a ser assimilado pelo 

senso comum.  
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 Apesar de não ser exatamente o foco deste estudo, os argumentos pró 

ditadura de Campos perpassam-no. Haja vista que o fenômeno ditatorial é um dos 

pontos-chave para se entender o pensamento do economista. Pois o último episódio 

de regime de força verde-amarelo, longe de ser uma tentativa de barrar as 

―insidiosas hostes comunistas lideradas pela antiga União Soviética‖, foi na verdade 

a escolha por ceifar um longo e custoso amadurecimento político que afinal daria 

alguma voz às classes historicamente subjugadas. O ambiente maniqueísta de 

Guerra Fria – embora, debaixo dos parâmetros do capital, convergente – se 

converteu no expediente usado para conter a assunção do reformismo trabalhista 

liderado pelo PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), uma agremiação de forte acento 

nacionalista, mas de modo algum comunista. O objetivo do partido e seus aliados 

era, em suma, tecer uma larga união entre os países subdesenvolvidos, do Terceiro 

Mundo ou dos não-alinhados – as três eram designações que caracterizavam países 

com realidades semelhantes. Todavia, a última, em especial, tinha por conceito 

basilar criar uma efetiva associação de nações anticolonialistas e independentes 

frente aos dois grandes blocos de poder que se emulavam na época. E, em solo 

pátrio, alinhar os setores médios, populares e uma burguesia nacionalista a fim de 

superar as pobrezas dentro de uma direção capitalista. Neste caso, havia uma 

orientação de viés progressista que abarcava a questão fundiária, o que incluía o 

atraso ao qual estavam submetidos os trabalhadores do campo, bem como o que se 

refere a uma participação social mais abrangente num país ainda de pesado ranço 

colonial. Tal fenômeno que ficou conhecido por Reformas de Base, envolvia, além 

da agrária, alterações de ordem tributária, urbana, educacional, administrativa e 

universitária. A proposta compreendia também o direito de voto aos analfabetos e às 

patentes baixas das forças armadas e, finalmente, uma maior austeridade no 

controle das remessas de lucros ao exterior. Porém, com o respaldo indispensável 

das classes civis dirigentes nacionais e estrangeiras, o golpe de Estado foi desferido 

em março de 1964, mas sem uma reação proporcional ao tamanho do que se 

divulgava serem as forças revolucionárias da esquerda brasileira. Em contrapartida, 

havia uma operação naval-militar estadunidense denominada Brother Sam 

preparada para amparar os golpistas em caso de dificuldades. Não foi preciso.   

     Os atos do novo governo inscreveram-se nas vontades dos patrocinadores do 

golpe e apresentaram um denso conteúdo antiestatal na economia, inclusive com a 

http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/reformas-de-base/
http://www.infoescola.com/educacao/analfabetismo/
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privatização de empresas públicas como a Fábrica Nacional de Motores. Em síntese, 

de acordo com esses padrões promoveu-se uma liberalização da entrada e saída de 

capitais estrangeiros, abolindo-se a lei da fiscalização da Remessa de Lucros para o 

fora do país (que teve entre os seus mentores Roberto Campos) e que houvera 

causado preocupações ao governo de John F. Kennedy. A repressão aos sindicatos 

se tornou cada vez mais agressiva, o custo-hora de trabalho para aquisição da cesta 

básica aumentava e, entre 1960 a 1970, o salário mínimo perdeu cerca de 33% do 

seu poder de compra (SILVA,1990, p.294). Aliás, o bipartidarismo vigente na época, 

―disciplinador da nossa anarquia partidária‖ (CAMPOS, 1975 a, p.248), bem que 

poderia ser substituído em alguns casos, conforme queria Campos, pelo regime de 

partido único, ―instrumento útil de integração nacional‖ (CAMPOS, 1975 a, p.219). E, 

naturalmente, seguindo esses mesmos ―inevitáveis padrões autoritários-liberais‖ 

(CAMPOS,1975a, p.224-225) a terrível lista de arbitrariedades promulgadas e 

praticadas pelo AI nº. 5 a partir de dezembro de 1968, assim foram sentidas por 

Campos: ―os drásticos dispositivos do Ato Institucional nº. 5 têm sido usados com 

extrema prudência e moderação‖ (sic) (CAMPOS, 1975 a, p.251). Estes notáveis 

elementos da ―democracia tutelar‖ brasileira (sic) (CAMPOS, 1975a, p.228) retomam 

o que já foi explanado e são consentâneos da seguinte forma: o nível de vida da 

grande maioria da população brasileira estava em franco descenso, enquanto a 

economia, considerando-a como um número frio, encontrava-se em ostensivo 

crescimento
24

. A razão, enfim, dessa digressão é porque ela desemboca em um fato 

relevante: a pasta do Ministério do Planejamento, espinha dorsal do governo de 

Castello Branco, estava nas mãos de Roberto de Oliveira Campos. E sobre isto 

indagou o economista: ―Que preferir? Um pouco mais de democracia, com menos 

desenvolvimento? Ou um pouco mais de desenvolvimento, com menos 

democracia?‖ (CAMPOS, 1976, p.202).  

Esta pesquisa, no entanto, evidencia que o Brasil no período, infelizmente, 

não alcançou nenhum dos dois. O que transforma o dilema de Campos num 

sofisma, isto é, ele quer demonstrar que o desenvolvimento econômico, em algumas 

circunstâncias, exige a ausência de direitos, senão seria incerto de ocorrer.  

Entretanto, por outro lado, a coerência de Campos está em que realmente a recusa 

                                                 
24

 Alguns dados fornecidos pelo próprio Roberto Campos apontam que a taxa de crescimento 
nacional ―(...) passou a acelerar-se internamente em 1968 e 1969, quando atingiu 9,3 e 9,0, 
respectivamente‖. (CAMPOS, 1975 a, p.67).    
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dos direitos democráticos favorece, ou pelo menos não atrapalha, em uma boa parte 

dos casos, a acumulação de capital. Ou nas palavras de Macpherson quando 

discorre sobre os trade-offs: ―se duas coisas desejadas forem de fato incompatíveis, 

é preciso fazer uma escolha: tanto de uma por tanto de outra. Eis a essência da 

troca compensatória‖ (1991, p.66); o que torna desnecessária ou inexistente uma 

terceira opção. Porém, em muitos casos essa possibilidade existe (1991, p.66-67). E 

acresce: ―Mas seja essa uma preocupação genuína ou premeditada, ela não justifica 

a negação de direitos civis e políticos, pois sem esses direitos os cidadãos não têm 

qualquer garantia de que seus direitos econômicos e sociais serão respeitados. 

Qualquer troca compensatória é conveniente para os governantes, porém ilusória 

para os cidadãos‖. (MACPHERSON, 1991, p.48). 

      Assim, visão econômica preocupada prioritariamente com dados 

quantitativos não vinculados a questões de bem-estar social para o conjunto da 

nação, na qual as taxas de crescimento econômico podem estar acompanhadas do 

aumento dos índices de desigualdade social é mais uma das derivações político-

econômicas do regime ditatorial. E abriga a noção de que a desigualdade social não 

seria um mal propriamente dito, já que políticas distributivistas viriam a comprometer 

a alavancagem do crescimento econômico (C. FERREIRA, 2000). Tal princípio pode 

ser exemplificado com o fato do Brasil alcançar naquela quadra histórico-sociológica 

(anos de 1970) a condição de 8ª economia mundial ao mesmo tempo em que 

alargava-se a distância entre ricos e pobres.25 Em uma palavra: sob este ângulo, o 

aumento da riqueza das nações – utilizando-se a célebre expressão de Smith –, não 

obstrui, mas até mesmo acelera os círculos de pobreza brasileiro e mundial. Assim, 

é Campos quem efetivamente separa economia de política-social. Ou melhor, é ele 

quem abraça uma visão economicista que, pelo que se tem notado até aqui, não é a 

professada por Smith; apesar do último ter seu olhar limitado, entre outros fatores, 

pela conjuntura em que vivia. O professor de Glasgow, portanto, procurava se 

desenredar das contradições trabalho/capital e tentar harmonizá-las, seja com 

medidas legislativas, seja com exortações de cunho moral, o que inclui a moralidade 

liberal por ele conceituada (SMITH, 2003b, p.1004). Porém, não enxergava as peças 
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 MECHI (2006).  
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dessa dicotomia caminhando desassociadas. Selecionando apenas um extrato, 

entre tantos que povoam a sua obra mais famosa, ele transmite a noção de como o 

escocês valorizava o profundo imbricamento entre o corpo político-social e a 

economia. E para enfatizar como essa relação fundamentava sua doutrina, a 

passagem colhida encontra-se em suas páginas iniciais, isto é, por estar justamente 

aí localizada serve como uma espécie de alerta para o que pretende e virá depois.   

Essas medidas nas condições das camadas mais baixas do povo 
devem ser consideradas como uma vantagem ou como um 
inconveniente para a sociedade? À primeira vista, a resposta parece 
extremamente simples, criados, trabalhadores e artesãos de todas as 
sortes compõem a grande maioria de toda sociedade política. Ora, o 
que melhora as condições de vida da maior parte nunca pode ser 
considerado um inconveniente para o todo. Decerto, nenhuma 
sociedade pode ser próspera e feliz, se a maior parte dos seus 
membros está reduzida à pobreza e à miséria. Além disso, a mera 
eqüidade exige que os que alimentam, vestem e proporcionam 

habitação a todo o conjunto de pessoas desfrutem de uma parte do 
produto de seu próprio trabalho suficiente para lhes permitir andar 
razoavelmente bem alimentados, vestidos e abrigados.  (SMITH, 2003 
a, p.99; grifo nosso). 

      Campos, em contrapartida, ao analisar a questão, lhe impõe a marca da 

unilateralidade economicista do capital. Assevera ele: 

Eu me lancei nessa disputa [a favor do liberalismo e contra as 
restrições nacionalistas] por estar absolutamente convencido de 
duas coisas. Primeiro, se não houver a abertura econômica, a 
abertura política será precária, frágil e durará pouco. Segundo, a 
atual política [e aqui se dirige aos não-liberais, o que inclui os 
militares] já nos levou a um atraso tecnológico, e nos levará a um 
atraso ainda maior.  (CAMPOS, 1985a, p.246).  

O discurso sobre as ―conquistas sociais‖ na Constituinte [alude à 
realização da Constituição brasileira de 1988] tornou-se um 
fenômeno de auto-sugestão. Os oradores parecem realmente 
acreditar que as ―conquistas sociais‖ podem ser viabilizadas 
independentes do ânimo empresarial e das condições de mercado 
(CAMPOS, 1990, 190). 

          A analogia desses três últimos trechos ainda possibilita perceber que o uso 

do termo equidade empregado socialmente não é apenas valorizado por Smith, mas 

também está relacionado com as decisões políticas sentidas pelas classes sociais 

mais baixas, merecedoras de obter melhores condições de vida porque são 

resultado de seu trabalho. Campos, por seu turno, compartimenta decisões políticas 

e econômicas, isto é, sua retórica isola uma da outra e as hierarquiza; e, ao acusar 
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os governos que não promoverem os seus preceitos liberais, atinge, incrível e 

contraditoriamente, os responsáveis pelo golpe de Estado que apoiou a partir de 

1964. Esta questão ficará ainda mais clara no tópico a seguir quando Campos critica 

a interferência dos militares na política comercial de artigos de informática, ao dizer 

que este ―é um problema de política industrial e não militar‖ (CAMPOS, 1985a, 

p.274).      

d) livre comércio. Esse item é uma pedra-de-toque do programa campiano e, como 

nos itens acima, apresenta ambiguidades. Pois, por exemplo, em determinados 

momentos, Campos é sarcástico com os que acusam o imperialismo e suas 

transnacionais, já que assim não reconhecem a relevância da abertura comercial 

para o desenvolvimento societário. Haja vista que, para ele, o imperialismo já 

acabou (CAMPOS, 1990, p.275-277). O que sob esta ótica deveria incluir, para os 

brasileiros, a perda do ―ridículo medo de internacionalização da Amazônia‖ 

(CAMPOS, 1990, p.286). Contudo, por outro lado, propôs taxações, quando 

senador, para determinadas mercadorias, a saber, aquelas ligadas ao ramo da 

informática. (CAMPOS, 1985a, p.207-289). Tal direcionamento pode ser explicado, 

em parte, pela posição alcançada pelo Japão nos anos de 1980 suplantando, ao 

lado da Alemanha Ocidental, a economia estadunidense; este fenômeno calou fundo 

nas convicções de Campos. Já que a política japonesa de abertura de mercados e, 

ao mesmo tempo, da imposição de que as empresas estrangeiras lá instaladas 

revelassem e compartilhassem seus conhecimentos, fez com que Campos 

defendesse fortes impostos alfandegários para o setor. Entretanto, o cerne de seu 

cabedal discursivo permaneceu intacto, e sobre isto convém tecer algumas 

considerações. 

       Inicialmente há que se pesar que as inovações tecnológicas estão 

estreitamente imbricadas ao, e dependentes do, modelo de acumulação capitalista 

conjuntural que, se na época de Smith era possível visualizá-lo coadunado a um 

irresistível progresso social – e, como se tem observado, este é o objetivo da 

arquitetura liberal do escocês –, nos dias do liberalismo de Campos, e mesmo em 

seu discurso, existem outros componentes privilegiados.  Haja vista que a economia 

se apresenta como a prima-dona do espetáculo liberal e mais ao fundo arruma-se, 

em não raras vezes como puder, a política-social coadjuvante. O que poderá incluir, 
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dependendo das exigências contextuais do capital, taxações alfandegárias maiores 

ou menores. Isto é, mesmo se circunstancialmente favorável a elas, as categorias 

essenciais do brasileiro continuam afastadas das do escocês. Assim, se, de fato, a 

ideia de crescimento de Campos está atrelada a questões numéricas, tal 

posicionamento debate-se com o projeto fundamentalmente qualitativo de Smith, 

apesar de suas contradições internas. Há, por assim dizer, um ethos, enraizado 

moralmente, que perpassa as intenções do professor europeu, impossibilitando-o de 

prescrever qualquer medida econômica sem avaliar o entrelaçamento político-social 

ali contido. O seu bom comércio de congregação entre os povos não o faria – e não 

o fez – entender crescimento econômico fixado em um pólo e o desenvolvimento 

político-social em outro; que encontrar-se-iam se, por ventura, o primeiro se 

autosatisfazesse. 

       Tomando-se como exemplos as temáticas discutidas no Livro IV – Sistemas 

de economia política, se identificará que Smith, sim, difunde – mais do que em 

qualquer outra parte –, as vantagens do livre comércio. Todavia, não como se fosse 

um bloco monolítico, impermeável a uma gama de avaliações contrapostas. Pois se 

nas trocas de mercadorias deveria estar contido um grande arco de benefícios 

sociais – e esta é a suprema meta a ser alcançada –, era fundamental ponderar 

como se iria chegar lá, ou melhor: o marco a ser atingido não é exatamente o livre 

comércio – e ele encerra uma inegável importância para Smith. Porém, localiza-se 

em um nível de inferioridade no que concerne ao seu escopo societário principal. A 

passagem abaixo nos dá essa amplitude, e ela está na introdução do Livro IV na 

qual, assim como no título, se lê algo importante, porém pouco lembrado: trata-se da 

expressão economia-política, ou seja, ela é empregada como forma de congregar 

ambos os critérios e não apartá-los, e com a intenção de 

(...) primeiro, fornecer ao povo um rendimento ou subsistência 
abundante, ou melhor dizendo, permitir-lhe que obtenha por si 
mesmo tal rendimento ou subsistência abundante; segundo, 
fornecer ao Estado ou à república uma receita suficiente para o 
serviço público. Assim, a economia política propõe-se, a um só 
tempo, enriquecer o povo e o soberano. (SMITH, 2003a, p.531) 

       Ademais, o trecho acima não parece dar vazão a inferências críticas a um 

Estado obeso como acusa Campos, antes pelo contrário. Contudo, muito 

provavelmente, contestaria uma dita sociedade liberal que se permite hoje conviver 
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com mais de 1 bilhão seres humanos famélicos26. Decerto, tal informe parece bem 

mais severo do que a pauperização do proletariado que Campos assegurava não ter 

acontecido, pois era, afinal, uma falácia marxista (CAMPOS: 1986, p.123). Salienta-

se que, apesar da contundência dessas práticas liberais serem aplicadas 

globalmente e sem tréguas desde o final dos anos sessenta, tal montante 

permanece aumentando – quiçá, justamente por isso. Enfim, com certeza, Smith não 

as reconheceria como sendo suas. Mas, retornando ao conceito de economia-

política, quando Campos comenta satisfeito a ressurreição do seu modelo liberal nos 

anos de 1980 com o advento do thatcherismo e o reaganismo, ele designa o 

fenômeno apenas de liberalismo econômico, suprimindo o termo político. (CAMPOS: 

2004 b, p.1266). A redução ou a alteração de expressão não ocorre por acaso, pois 

está relacionada à concepção liberal em curso, como se verá logo a seguir.  

      Na seleção destas passagens, insiste-se, se notará que o escocês busca 

compatibilizar, caso a caso, os possíveis desdobramentos das trocas comerciais 

também sob a ótica do povo, como pontua no extrato supracitado – o que, 

naturalmente, se poderia deduzir como sendo os interesses dos trabalhadores. Na 

primeira delas há uma mescla de críticas às corporações de ofício medievais e ao 

mercantilismo, bem como às novas personificações do capital que estão se 

firmando: os comerciantes e manufatores (os donos de fábricas) de perfil capitalista.     

O comércio, que deveria naturalmente ser, entre as nações como 
entre os indivíduos, um vínculo de união e amizade, tornou-se a fonte 
mais fecunda de discórdia e animosidade. A ambição caprichosa de 
reis e ministros não tem sido, durante este século e o precedente, 
mais fatal para a paz na Europa que a inveja impertinente de 
comerciantes e manufatores. A violência e a injustiça dos governantes 
da humanidade são um mal antigo, para o qual, receio eu, dificilmente 
a natureza dos negócios humanos admitirá algum remédio. No 
entanto, não se possa talvez corrigir a voracidade ordinária, o espírito 
monopolizador de comerciantes e manufatores – que são, nem 
deveriam ser, os governantes da humanidade -, pode-se muito 
facilmente impedi-los de abalar a tranqüilidade de qualquer um, tirante 
a própria. (...).   
 Em todo o país, o conjunto da população sempre é – e deve ser –
comprar tudo o que precise de quem venda mais barato. Trata-se de 

                                                 
26

 O jornal gaúcho ―Correio do Povo‖ de 12 de outubro de 2010 em sua página 08, estampa que, 
conforme os dados do relatório anual do Índice Geral da Fome elaborado pelo Instituto Internacional 
de Políticas Públicas de Alimentação da Concern Worldwide e do Welthungerhilfe, dos 122 países 
incluídos no estudo 25 têm níveis considerados alarmantes de fome e 4 nações da África registram 
números extremamente alarmantes, o que perfaz uma quantia que ultrapassa a cifra de 1bilhão de 
pessoas no mundo.   
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uma proposição tão evidente que parece ridículo dar-se ao trabalho de 
demonstrá-la, e seu teor jamais poderia ser questionado, não tivesse 
a sofística interesseira de comerciantes e manufatores confundido o 
senso comum da humanidade. Nesse sentido, tal interesse se 
contrapõe diretamente ao do grande conjunto da humanidade (...). 
Assim como interessa aos mestres de uma corporação impedir o resto 
dos habitantes de empregarem quaisquer trabalhadores afora eles 
mesmos, também interessa aos comerciantes e manufatores de todo 
país manter para si mesmos o monopólio do mercado. (SMITH, 2003 
a, p.617).      
 

     E ao mencionar a produção e o comércio de trigo – um gênero de primeira 

necessidade, para usar uma expressão atual –, o britânico expõe ―que num vasto 

país produtor de trigo, onde haja liberdade de comércio e comunicação entre todas 

as suas diferentes regiões, a escassez provocada pela mais adversa das estações 

nunca poderá ser tão intensa a ponto de causar a fome‖ (SMITH, 2003b, p.663). 

Contudo, um pouco mais adiante mostra mais uma vez os seus reparos, 

A ilimitada e irrestrita liberdade do comércio de trigo, única medida 
preventiva eficaz para evitar a desgraça da fome, é assim o melhor 
paliativo para os transtornos de uma carestia – os transtornos de uma 
verdadeira escassez não podem ser neutralizados, mas apenas 
atenuados. Não há atividade econômica que mereça a plena proteção 
da lei, que dela mais necessite, pois nenhuma outra está tão exposta 
ao ódio da população. (SMITH, 2003b, p.664). 

 
 (...) [pois] o ódio da população, que irrompe em anos de escassez, os 
únicos que podem ser muito lucrativos para o negociante, faz com que 
as pessoas de caráter e fortuna evitem entrar nessa atividade. Esta 
última é deixada assim à mercê de uma categoria inferior de 
negociantes, constituída por moleiros, padeiros, farinheiros e um 
grande número de vendedores ambulantes miseráveis – quase os 
únicos a servirem de intermediário, no mercado interno, entre o 
produtor e o consumidor. (SMITH, 2003b, p.665). 

 

      Os três últimos trechos assinalam os benefícios do livre comércio defendidos 

por Smith e dominam essas páginas, mas que são prejudicados pela interferência do 

Estado na regulação de preços em épocas de carestia (SMITH, 2003b, p.664). 

Todavia, cabe aqui uma importante ressalva: fica patente que, em essência, as 

possíveis soluções smithianas são pautadas e compreendidas dentro de um 

específico quadro sistêmico e restringem-se basicamente às vontades legislativas e 

a uma moralidade de considerável conotação individualista. Neste aspecto existem, 

sim, similaridades entre Smith e seus seguidores, inclusive aqueles das últimas 

décadas. Mas, de qualquer forma, o que parece a princípio ser contraditório às 

intenções deste trabalho, ou seja, Smith incentivando a não-regulação de preços e a 
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ausência estatal, na verdade se explica como sendo uma crítica do professor de 

Glasgow a um Estado ainda com sérios laivos mercantilistas e obstaculizador da 

fluidez das trocas comerciais entre os produtores e comerciantes não-monopolistas 

em busca de bem-comum. (SMITH, 2003b, p.664). Se, para Smith, as carestias são 

decorrências, evidentemente, de problemas também de ordem natural, as mesmas 

se agudizam porque o Estado torna-se um elemento nefasto nas relações entre 

produtores rurais, comerciantes e consumidores que perdem a autonomia de tomar 

suas próprias decisões e resolver seus problemas; aos quais, aliás, o Estado os faz 

piorar em virtude do tacão autoritário dessa instituição ligado aos interesses dos 

grandes capitais. (SMITH, 2003b, p. 663). O que é diametralmente diverso do que 

propõe Campos e o autoproclamado liberalismo atual predominante no qual o 

Estado, como se viu, não prioriza, por exemplo, ataques aos grandes monopólios 

privados como já queria Smith. E assim, pois, o brasileiro inverte prioridades ao 

colocar outros interesses no lugar da autonomia – isso para não mencionar quando 

da supressão –, dos pequenos e médios produtores e negociantes. Esta sentença é 

tão translúcida na obra de Smith que parece óbvia demais para que o escocês a 

repita incessantemente. Entretanto, ela permeia, implícita e explicitamente, o 

conjunto de sua obra. E, enfim, o que mais é grave: os grandes comerciantes e 

manufatores, ou capitalistas, utilizando-se uma expressão atual, segundo Smith, se 

contrapõem, confundem e transformam os seus interesses ―no senso comum do 

grande conjunto da humanidade.‖ Não há nada que possa ser mais claro, incisivo e 

direto. A observação de Karl Polanyi desfecha o que é dito acima: 

A irreversibilidade fatal da urbanização girava em torno deste simples 
fato, que Smith previu quando descreveu o operário industrial como 
intelectualmente inferior ao mais pobre cultivador do solo, uma vez 
que este ainda pode assumir qualquer emprego. Na época em que 
Adam Smith publicou o livro Riqueza das Nações, porém, o 
pauperismo ainda não havia assumido proporções tão alarmantes 
(POLANYI, 2000, p.116).    

      Inclusive, se tomarmos como contraponto a Smith as críticas feitas por Marx, 

se verificará que elas, apesar de duras em alguns momentos, não atingem os 

propósitos finais de Smith de erguimento de um mundo de justiça social em 

desacordo com a opressão do grande capital, mesmo considerando que o britânico 

aceitasse o capital sendo utilizado a partir da liberdade dos produtores e 

comerciantes. Os dois possuíam, enfim, a mesma matriz teórica iluminista em busca 
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do progresso social calcado no trabalho, a despeito das diferenças tão conhecidas 

entre ambos. E este o outro critério nevrálgico: Smith não depreendia a 

incontrolabilidade do capital que em seu germe está embutido à dinâmica da procura 

irreversível da lucratividade guiada por sua expansão permanente e conseguida pela 

exploração e a diminuição dos custos do trabalho, bem como pela derrota dos 

capitais mais frágeis, resultando em monopólios e crises cíclicas. Essa força 

irresistível, portanto, não poderia ficar restrita – e ela efetivamente corrompe –, à 

normatização social, política e econômica pretendida por Smith; e, finalmente, 

coloca por terra as suas intenções. O que pode ser dito, no entanto, a seu favor, é 

que no século XVIII tal conduta sistêmico-organizacional ainda não se demonstrava 

tão clara, acelerada e pujante se a compararmos com o que ocorreu cem anos 

depois, por exemplo. Neste sentido, convém lembrar como Smith encadeia a livre 

movimentação de capitais, contra os monopólios e observando os interesses dos 

trabalhadores e da nação: 

A maneira mais vantajosa de aplicar o capital, para o país ao qual 
pertence, é aquela que permite manter nesse país a maior quantidade 
possível de força de trabalho produtiva, e aumentar ao máximo a 
produção anual da terra e do trabalho do país (SMITH, 2003b, p.761). 
 
Prejudicar os interesses de uma certa classe de cidadãos, seja em 
que grau for, sem nenhum outro propósito senão de promover os 
interesses de uma outra classe, é claramente contrário à justiça e 
igualdade de tratamento que o soberano deve indistintamente a seus 
súditos de todas as classes. Ora, decerto a proibição [da exportação 
de lã de ovelha] fere, em alguma medida, os interesses dos 
produtores de lã, unicamente para favorecer os interesses dos 
manufatores (SMITH, 2003b, p.830). 
 
Se uma nação não pudesse prosperar sem desfrutar de perfeita 
liberdade e perfeita justiça, não haveria no mundo uma única nação 
que tivesse jamais prosperado. Felizmente, entretanto, a sabedoria da 
natureza providenciou para que se remediassem, no corpo político, 
muitos dos maus efeitos da loucura e injustiça do homem, do mesmo 
modo como, no corpo natural, tomou providências para remediar os 
maus efeitos da indolência e intemperança (SMITH, 2003b, p.857).     
 
 

      Sobre o que é dito acima, importa notar a maneira como Smith valoriza o 

trabalho, a justiça, a igualdade e a liberdade social; não apenas a individual. 

Entretanto, o último vocábulo, tão difundido nos meios liberais contemporâneos, não 

está sozinho em uma posição privilegiada como usualmente hoje é empregado; mas 

a liberdade para Smith encontra-se interagindo com os demais critérios. Além disso, 
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o escocês expõe as suas preocupações quanto às diferenças e os embates entre 

classes sociais, neste caso os donos de fábricas (a quem ele chama de 

manufatores) que, em aliança com o poder governamental, procuravam impedir a 

exportação da lã inglesa objetivando, em seu benefício, depreciar o preço do 

produto e, consequentemente, prejudicando os criadores de ovelhas. Mesmo que 

Smith defenda que o livre comércio – mas não o do grande capital concentrador –, 

ele também zela que essa medida caminhe junto com a livre circulação dos 

trabalhadores; aspecto crucial, entre outros, para o alcance da sua sociedade 

próspera e justa pautada no trabalho e no bom comércio entre as nações. Ou seja, 

vê-se novamente aí um alinhamento de fatores que associam intimamente política e 

economia.         

    Apenas duas frases são suficientes para sintetizar como Campos estabelece 

esta problemática em oposição ao seu mentor: ―Para o capitalista o país mais 

atraente é aquele de onde pode sair livremente. E prefere os países onde o governo 

é um supervisor eficiente e não um interventor imprudente.‖(CAMPOS, 1990. p.148). 

Logo, se deste modo articulado, esse perfil de controle aduaneiro proposto por ele, 

está à mercê – e este é o âmago da questão – de interesses bem maiores, isto é, os 

da parcialidade do capital.  E assim, o que se tem demonstrado é que esta diretriz e 

o processo a ela atrelado estão terrivelmente alheios às necessidades materiais de 

um imenso contingente populacional. Mais: o agravante é que este quadro resulta do 

conjunto doutrinário esgrimido por Campos que, em suas linhas mestras, foi 

atualmente colocado em prática. 

     Antes de prosseguir, convém tecer pequenas ressalvas: mesmo que em 

alguns momentos Campos afirme que é preciso um balanceamento entre a 

produção e a distribuição (CAMPOS, 1985a, p.98), ele mostra-se, em contrapartida, 

um crítico incisivo das fases nas quais o capitalismo proporcionou maiores índices 

de inserção social, política e econômica; incluso aí os ataques a John Maynard 

Keynes e seus ajustes para mitigar os efeitos adversos do capital (CAMPOS, 2004 

a, p. 465), bem como às práticas populistas latino-americanas (CAMPOS, 1975 b, 

p.91). Ambas, de acordo com ele, inflacionárias. Elucubrando-se a partir destes 

exemplos, três pontos-chave devem ser aclarados: α) existem em seu discurso 

dubiedades tais que, por vezes, o tornam internamente conflitivo; β) como 
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consequência, requer do observador o apuro da análise no sentido de filtrar a 

essência dos seus pressupostos que, apesar de aparentemente divergentes, 

pautam-se sempre, em última instância, pela perpetuação dos objetivos do capital; 

γ) e, por fim, evidencia-se, em tais choques de ideias, novamente a 

incontrolabilidade do capital (as medidas keynesianas e populistas mencionadas 

acima são tão-somente um par de exemplos históricos, entre tantos outros) a que 

estão sujeitos também os programas de seus defensores: de Adam Smith a Roberto 

Campos. Mesmo que seja verdade que o escocês lance mão de prerrogativas a 

favor da interação positiva do trabalho com o capital, e, assim, não perca de vista as 

necessidades, as lutas e as conquistas do primeiro. Dito de outro modo: as 

atividades político-econômicas, em última instância, devem privilegiar sempre a 

auto-expansão do capital (no sentido do capital ininterruptamente fazer-se em mais 

capital); isso o torna incontrolável, por exemplo, a qualquer medida estatal que 

contenha tal ímpeto. Ou seja, o capitalismo não pode, sob o risco de sucumbir, ser 

controlado por nenhuma sanção social, individual ou institucional que anule a sua 

razão de ser. Mais: se fosse controlável não ocorreriam, ou ao menos não se 

repetiriam tão seguidamente, as suas crises.   

Portanto, a nova organização do capital, em decorrência da crise que 

atravessa, está respaldada pela literatura campiana; e ambas exigiram, também 

neste sentido, uma reordenação espacial ligada às novas tecnologias e a 

consequente disseminação das mesmas. Neste ponto convém retomar a postura 

isolacionista da ideologia 27 do crescimento, agora examinada pelo geógrafo Milton 

                                                 
27

 Campos, na década de 1960, sentenciava o fim das ideologias, relacionando-as restritas aos 
países subdesenvolvidos e ao campo político das esquerdas (CAMPOS, 1967, p.138-139). Apesar de 
usar, em outros instantes, a expressão de forma mais flexível, quiçá ambígua, como é mostrado nas 
páginas 56 e 82 desta dissertação.  Ou ainda abordando-a a partir da crença que "o Ocidente prega o 
pluralismo ideológico e o Leste pratica a rigidez ideológica (CAMPOS, 1985 a, p.32). Este trabalho 
rompe, contudo, com as suas padronizações - não raras vezes, como seu viu, contraditórias. E, 
mesmo tendo-se ciência de sua amplidão de interpretações, adota o conceito empregado por István 
Mészáros. O húngaro ao reconhecer o seu itinerário histórico-sociológico - da ideologia - e, desta 
forma, a carga de valores nela embutidos, lapida o conceito a partir do entendimento de que a 
ideologia é um fenômeno socialmente enraizado e generalizado. Assim, portanto, trata-se de mais do 
que um conjunto de ideias, pois se vincula com a inspiração para ações concretas, bem como a um 
guia para estas mesmas ações. Haja vista que a humanidade não pode se orientar, propor e escolher 
sem normas de conduta. O que significa também compreender o cenário sobre o qual o indivíduo e 
os movimentos sociais tomam posições e lutam. Ao que agrega Mézsáros: ―Uma vez que as 
sociedades em questão são elas próprias internamente divididas, as ideologias mais importantes 
devem definir suas respectivas posições tanto como ‗totalizadoras‘ em suas explicações e, de outro, 
como alternativas estratégicas uma às outras. Assim, as ideologias conflitantes de qualquer período 
histórico constituem a consciência prática necessária em termos dos quais as principais classes da 
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Santos, pois é plausível acrescer a sua afirmação de que ―a pobreza, um fenômeno 

qualitativo, foi transformada num problema quantitativo e reduzida a dados 

numéricos‖ (SANTOS,2007,p.15) 28, o fato de que tal conduta está descomprometida 

com os postulados iluministas nos quais os critérios econômicos respiravam os 

mesmos ares que os pressupostos político-sociais. A despeito do grau de crença 

evolucionista e de não compreensão da lógica impreterível do capital, ambos 

aspectos são compartilhados por Smith. Em outros termos, essa modernização 

seletiva, esse conceito de pragmatismo técnico, está vinculado às ―noções de 

eficiência e de racionalidade que também tinham que ser estabelecidas [Santos se 

refere aos anos de 1960 e 1970] a fim de justificar o uso de mais e maiores capitais‖ 

(SANTOS, 2007, p.17). Ao que vale adicionar: com o fito de transpor o surto 

capitalista acerca do qual se tem discorrido. E prossegue: 

Barreiras alfandegárias têm sido abolidas ou afrouxadas, e o assim 
chamado livre comércio tem sido promovido entre os países. Na 
verdade, o que foi realmente promovido foi o estabelecimento das 
empresas transnacionais. Quando as estatísticas mostram a 
expansão do comércio inter-regional elas de fato dizem respeito ao 
comércio entre firmas transnacionais para as quais vão os lucros 
dessas transações (SANTOS, 2007, p.18).  

      Novamente um acréscimo: tais entradas de capitais persistem sendo uma via 

de mão-única – para e pelo capital –, na qual correm no mesmo sentido medidas 

restritivas ao trabalho. Em resumo, Santos, já na década de 1970, visualizava a crise 

estrutural hodierna e, consequentemente, as novas tarefas engendradas pelo 

capitalismo para superá-la, bem como os contrapontos do trabalho para enfrentá-la. 

A fase anterior pegou-nos de surpresa [reporta-se aos chamados 
Anos Dourados do capitalismo]. Quantos de nós acreditávamos que 

                                                                                                                                                         
sociedade se inter-relacionam e até se confrontam, de modo mais, ou menos, aberto, articulando sua 
visão da ordem social correta e apropriada como um todo abrangente‖ (MÉSZAROS, 2004 a, p.65). 
Assim, o conceito de ideologia estende-se para um fenômeno social além da inversão da realidade, 
de seu falseamento ou de construção de meias-verdades (CHAUÍ,1990). Haja vista que acrescenta a 
tais critérios a factibilidade positiva de transcendência histórico-sociológica rumo ao ―objetivo de 
intervenção prática consciente, [e assim] a superação de todas as formas de antagonismo de classe‖ 
(MÉSZAROS, 2004 a, p.68). 
   
28

 A respeito deste tema o texto de João Antônio de Paula traz proveitosas observações no que 
concerne ao surgimento e o desenvolvimento da economia - a partir das concepções de Marie Esprit 
Leon Walras -, fundamentada no uso da matemática subordinando a justiça e as ciências sociais, e a 
favor de teses capitalistas (Paula: 2002. p.136). E ao caracterizar o legado econômico de Walras 
afirma: ―Há uma menção de praxe [refere-se à auto-biografia de Walras] à importância da obra de 
Adam Smith. Contudo, nada há de central em Walras derivado de Adam Smith‖. (PAULA, 2002, 
p.137). 
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algo de positivo pudesse brotar desses projetos com os quais 
ameaçavam desenvolver-nos! A experiência nos tornou conscientes 
desta farsa e, então, nos deparamos indefesos porque o tempo 
trabalhava contra nós. Enquanto uma nova fase de penetração dos 
países dominados pelo capital e pelo capitalismo está se 
desenvolvendo, devemos ousar captar seus vários aspectos e a 
natureza de seus vários disfarces ―científicos‖ através de uma análise 
sistemática e pela denúncia instantânea das idéias em gestação, cada 
vez que isto apareça como necessário. (SANTOS, 2007, p.33)  

e) o quinto grande tópico que permeia a linha discursiva de Campos será subdividido 

em 3 (três) itens interligados: diminuição dos gastos públicos; combate à inflação e 

abolição do controle de câmbio. O agrupamento desses assuntos não ocorre por 

que sejam menos relevantes, mas, sim, devido à estreita conexão entre eles. Os 

propósitos de sua receita liberal os colocam, portanto, especialmente amarrados. 

Em outras palavras: eles se projetam plenamente inseridos no estatuto doutrinário 

do economista brasileiro que aqui está sendo descortinado. Assim, a ideia fulcral é 

que todos os componentes societários, neste momento em se tratando destes 

especificamente, se coadunem objetivando um cenário que fundamentalmente não 

restrinja o mercado. Isto significa, para Campos, em largos termos o seguinte: a não 

interferência e o enxugamento dos gastos estatais proporcionariam vazão aos 

capitais privados – domésticos e estrangeiros – como motores da economia. Ao 

passo que o debelamento inflacionário, intencionando oferecer segurança aos 

investimentos e a liquidez necessária a esses mesmos capitais estariam, por 

conseguinte, aliados a uma taxa de câmbio flutuante sujeita aos mecanismos 

automáticos e autoreguladores do mercado. 

 Em outros termos, índices inflacionários altos atrapalham, ou melhor, não 

dão a segurança necessária às inversões dos capitais internacionais, ainda mais se 

considerando momentos de crise. Em síntese, a instabilidade econômica (inflação) 

pode se tornar um foco ameaçador para o capital – Campos, inclusive, reconhece tal 

fenômeno (CAMPOS:1969b, p.114 e p.120). No qual está incluso o capital 

especulativo. Portanto, repetem-se duas das opções historicamente mais 

convenientes para o capital, em particular o transnacional, a saber: executar suas 

operações em um terreno sem grandes sobressaltos inflacionários – mesmo porque 

eles podem promover ondas de descontentamento popular –, e, por outro lado, 

extrair do trabalho, de modo ainda mais intenso e extensivo, suas taxas de 

lucratividade perdidas, como vem ocorrendo com o fenômeno da flexibilização das 
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leis trabalhistas. É interessante notar que na década de 1950 Campos já aventasse 

uma reforma cambial mais flexível, porém ainda com taxas de câmbio que 

restringissem as importações (CAMPOS, 1956b). Esta visão, todavia, irá 

gradativamente se modificar em prol de um livre comércio cada vez menos 

regulamentado. Percebe-se, por exemplo, já no final dos anos de 1960, que o seu 

―desenvolvimento equilibrado‖ associava-se mais intimamente com a convicção de 

que ―(...) pode-se melhor argumentar em favor das taxas cambiais flexíveis do que 

em favor de qualquer dos mecanismos alternativos, tais com controles diretos, taxas 

múltiplas, emprego de reservas cambiais; e, do ponto de vista prático, elimina a 

necessidade de intervenção administrativa e reduz ao mínimo seus efeitos 

desagregadores‖ (CAMPOS: 1969b, p. 122). 

      No que concerne aos motivos presentes nas ondas de inflação 

experimentadas historicamente pelo Brasil, Campos os resume afirmando que ―o 

agravamento da estatização [é a] principal raiz do processo inflacionário (CAMPOS, 

2004b, p.825), o que seria decorrência também de uma inflação dos custos salariais 

herdada do governo João Goulart (CAMPOS,2004b, p.826). Ou seja, de novo 

verifica-se por esta avaliação – entre tantas de mesma feição que norteiam a obra 

campiana –, que no eixo central de seu credo liberal está o mercado inconteste e, 

portanto, as suas críticas recaem em qualquer elemento que possa obstruí-lo. Mas 

principalmente atacam o Estado – sobretudo aquele ligado às práticas distributivistas 

e assistencialistas (CAMPOS, 2004b, p.1269, p.1274) – e os custos do trabalho para 

o capital. Estes fatores são, em suma, os dois incansáveis cavalos de batalha de 

Campos. Ele populariza, ademais, a expressão estagflação para conceituar a falta 

de crescimento econômico junto com inflação. Todavia, sua ótica, infalivelmente, 

atribui às razões desse mal econômico ao que denomina estatismo protecionista e 

distribuidor de renda que ocupa inclusive, mas segundo ele não deveria, os espaços 

que por direito caberiam ao setor privado (CAMPOS, 2004b, p.1265-1276). Para o 

ex-seminarista há, portanto, uma verticalização rígida na qual o que se relaciona ao 

trabalho e é público precisa estar constantemente submetido aos anseios do capital. 

Há uma asserção de Campos que sintetiza, objetiva e exemplarmente, essa visão e 

que serve também como uma luva para o liberalismo dos dias de hoje: ―Em relação 

ao desenvolvimento, o problema principal é o da motivação. Motivação para induzir 

as massas a aceitarem os sacrifícios inerentes ao processo de acumulação de 
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capital, a manterem a disciplina e coesão social, a preservarem a continuidade do 

esforço‖ (CAMPOS, 1969a, p.218). O ponto principal aqui não é exatamente discutir 

métodos de autoajuda motivacional, bem como fórmulas econômicas de suplantação 

dos efeitos sociais negativos do capitalismo dentro do círculo fechado de suas 

diretrizes, mesmo porque, devido às suas graves contradições internas e inerentes, 

elas irão fatalmente ocorrer. Porém, sim, elucidar que as tentativas de superação de 

tais problemas sucedem, em regra – conforme diz e age essa vertente liberal, 

mesmo sem admiti-lo –, desprezando o olhar cauteloso de Adam Smith quanto aos 

desdobramentos do capital em suas relações com o Estado e o trabalho. Portanto, 

aviltar os dois últimos, bem como as suas conquistas, em nome do capital, está 

profundamente em desacordo com o que uma vez acreditou o escocês.29    

       Cabe acrescer que ao analisar o fenômeno da economia chinesa debaixo de 

alguns preceitos do professor britânico, Giovanni Arrighi, em sua obra, Adam Smith 

em Pequim: origens e desenvolvimentos do século XXI (2008) abre especialmente 

um capítulo no qual pontua as detecções acima. O sociólogo, portanto, concorda 

com a análise ora exposta acusando que a falta ou a precária leitura do escocês vê 

nele, equivocadamente, o homem entusiasta do mercado autoregulado como motor 

de uma expansão capitalista interminável, exercida por um governo minimalista 

(ARRIGHI, 2008, p. 57-58). E mais: para Arrighi, como já foi abordado aqui, a ideia 

do lucro – totem incontestável do liberalismo prevalecente –, está genericamente 

deturpada ao ponto de chocar-se com o interesse social geral. (ARRIGHI, 2008, 

p.61, p.74). O italiano busca, em suma, demarcar que, conforme Smith, o comércio 

dos grandes negociantes configura-se num óbice da competição saudável entre 

produtores e comerciantes de menor porte; esta sim afinada com os interesses 

públicos. Enfim, até mesmo o mito que o indica como defensor dos benefícios da 

divisão do trabalho é desfeito. Isto é, se, por um lado, ela agiliza a produção, por 

outro, igualmente reconhece Smith, entorpece a compreensão da maior parte dos 

homens que se tornam estúpidos e ignorantes, a menos que o governo se esforce 

                                                 
29

  Um bom artigo a respeito do tratamento dado por Campos à inflação é ―O pensamento de Roberto 
Campos: um esboço sobre desenvolvimento econômico, inflação e institucionalização política‖, 
escrito pelo economista Adilson Gennari (2005). Nele são discutidos os fatores que levaram o ex-
ministro a se afastar da noção estruturalista de entendimento e de repressão ao problema 
inflacionário e abraçar as interpretações e medidas propostas pelo Fundo Monetário Internacional. A 
entidade afirma que a inflação deve ser combatida a partir de três fatores principais interligados: 
contenção do déficit governamental, contenção de salários e contenção de crédito. O que se 
coaduna, em linhas gerais, com as resoluções implantadas pelo feitio liberal hoje predominante.       
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para impedi-lo (ARRIGHI, 2008, p.65-66). Todavia, diga-se de passagem, Campos 

não destaca tais consequências nefastas admitidas por seu mentor, pois nesse 

fenômeno econômico apenas percebe vantagens (CAMPOS, 1986, p.163). Assim, 

infere-se, quando o governo – o que obviamente se depreende como sendo o 

Estado –, é chamado por Smith para evitar os resultados deletérios da divisão do 

processo produtivo, aos quais são acometidos os trabalhadores das grandes 

empresas, evidencia-se mais um exemplo que faz cair por terra a interpretação 

errônea de que seus textos exultam os predicados intocáveis da liberdade de 

mercado e sua mão invisível autoajustadora.   

     Deste modo, o projeto de riqueza das nações de Smith, em seus pilares 

fundamentais, se encontra duramente golpeado pelos cinco tópicos que sustentam o 

conjunto da tese liberal de Roberto Campos. Não são apenas os itens tangenciais, 

frisa-se, que estão em permanente conflito. Porém, é toda uma estrutura central que 

se vê desmontada e que envolve outros pontos para além dos critérios econômicos. 

Pois tal visão atinge frontalmente o edifício social pretendido por Smith, o qual 

Campos, não-dialeticamente, coloca em situação de inferioridade quando em 

disputa com o capital. Haja vista que o brasileiro dá preferência e munição retórica 

para a economia do cálculo quantitativo, conforme os critérios supraexibidos. 

Embora pareça que Smith e Campos possam convergir em determinados aspectos 

como, por exemplo, a liberalidade de preços ou ainda a anuência ao que 

comumente se designa como atravessadores ou especuladores, existe, entretanto, 

um fio condutor que transpassa o conteúdo programático do escocês que é 

esquecido ou até mesmo rompido pelo seu admirador do século XX. Isto é, a noção 

de Campos quanto a esses temas, ao contrário de Smith, não se pauta na radicação 

e o fortalecimento das bases que amparem o mercado decidido por pequenos e 

médios produtores e negociantes, objetivando a melhoria das trocas comerciais e de 

suas vidas (e esses seriam os especuladores smithianos); e no qual o Estado, não 

mais mercantilista, seria um órgão importante, inclusive para coibir os abusos 

internos e estrangeiros deste arranjo societário. Assim, um específico grau de 

horizontalidade de relações sociais almejada pelo iluminista que perpassa desde a 

produção até o consumo, ainda que sujeita a uma série de contestações no que se 

refere ao seu efetivo sucesso de aplicação e desenvolvimento, não está clara, ou 
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melhor, não está realmente presente no arcabouço teórico que se pretende prático 

de Campos.  

      Essa incompatibilidade torna-se ainda mais límpida ao se analisar como se 

posicionam ambos os autores sobre a questão. Campos se diz, em um determinado 

instante, em defesa das especulações, acenando como principal argumento o fato 

de que se elas fossem detidas abririam espaço para intervenções governamentais e 

o controle de preços, o que seria ―um monumento da imbecilidade anticapitalista‖, tal 

como foi a lei de crimes contra a economia popular promulgada em 1951 no governo 

de Getulio Vargas (CAMPOS, 1990, p.97). Isto enseja assinalar, por ora, o contumaz 

combate de Campos ao regramento social a favor das leis trabalhistas conquistado 

no período de Vargas. Em linhas gerais, é plausível afirmar que os governos 

populistas brasileiros e seus efeitos, tendo como ícone a figura do presidente 

gaúcho, foram à época de Campos (CAMPOS,1986, p.353-357) – e continuam 

sendo hoje para o liberalismo predominante –, os seus principais adversários. 

Entretanto, ainda atinente à especulação, Campos a critica em outro momento, a 

saber: quando se instala uma crise de abastecimento de alguns produtos na década 

de 1970, acusando que suas causas se vinculam a uma ―especulação obscena‖ 

(CAMPOS, 1985a, p.40). Culpando, neste caso, o Estado, ou seja, especulação boa, 

para Campos, somente aquela vinda do setor privado e da ―divindade do mercado‖ 

(CAMPOS, 1985a, p.40). E fazendo-se mais uma vez justiça ao economista 

brasileiro, ele também, assim como o seu mentor do século XVIII, apresenta 

contradições ao longo de seu discurso, como já se viu ao definir ideologia, por 

exemplo. Contudo, apesar delas, Smith, por seu turno, não perdia o foco dos 

interesses do trabalho, tampouco tratava o capital como a célula mater em torno da 

qual deveriam orbitar todos os demais componentes sociais.       

f) o último tópico, enfim, também ajunta critérios, a saber: a distribuição de renda e o 

controle demográfico. O primeiro Campos o adjetiva de ilusão, caso não esteja afeito 

às normas do mercado (CAMPOS, 1986, p.33); e quanto ao segundo, o taxa de 

óbvio ululante ao salientar a necessidade de controle populacional, tendo em vista 

que haveria uma ―correlação entre explosão demográfica e subdesenvolvimento‖ 

(CAMPOS, 1970, p. 27). Este par de ideias insiste mais uma vez na retórica parcial 

que enxerga o mercado acima das contradições e interesses sociais. Uma espécie 
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de força inumana depreendida das relações concretas, mas que, ao mesmo tempo, 

as coordena e regula. Neste sentido, Campos não conecta os diferentes patamares 

de desenvolvimento regionais ou entre países como sendo integrantes do mesmo 

processo capitalista e seu modus operandi. Assim, a questão demográfica, por 

exemplo, apesar de importante, é vista de modo isolado e não como presa a este 

liame imperativo e, a partir dele, como uma consequência fomentadora de mais 

pobrezas. Para Campos, portanto, ambos os assuntos tão-somente seriam passíveis 

de solvência pela ação implacável das leis do mercado ou, visto sob outro ângulo, 

pela ausência de leis para esse mesmo mercado. Possivelmente, por isso, Campos 

respaldou o pensamento do economista indiano J.K. Mehta que assegurava que no 

fundo um país é pobre no sentido material devido a um problema de formação de 

caráter. (CAMPOS, 1970, p.195). Ou, segundo as palavras do brasileiro, que o 

―subdesenvolvimento é basicamente uma questão de burrice‖ (CAMPOS, 1986, 

p.274).   

      Para essa última acusação traz à tona os exemplos desenvolvimentistas do 

Japão e de Israel. Escapa dos propósitos deste trabalho analisá-los, no entanto, não 

se pode furtar de registrar que o progresso social obtido por ambos vincula-se 

estreitamente a escopos político-econômicos macroestruturais e não a predicados 

como a ausência de inteligência ou estupidez. Haja vista que o Japão e Israel foram 

para os Estados Unidos da América, nova potência hegemônica pós-2ª Guerra 

Mundial, duas importantes nações coligadas estrategicamente, seja para barrar o 

avanço soviético no Extremo-Oriente, seja para conter os movimentos árabes de 

perfil nacionalista secular no Oriente Médio e suas intenções quanto à aplicação dos 

lucros originários das riquezas naturais da região. Havia, e há especialmente hoje 

em Israel, a necessidade de assegurar níveis consideráveis de bem-estar social e 

um Estado forte, inclusive com a inversão de grandes recursos financeiros, que 

proporcionem à classe dirigente e aos conglomerados comerciais dos Estados 

Unidos e seus aliados o amparo logístico e midiático para a satisfação de seus 

objetivos econômico-militares. Inclusive, com a promoção de um clima de 

permanente conflito que justifique as constantes intervenções militares naquela 

zona. Além de ambos os países configurarem-se em exemplos propagandísticos a 

serem seguidos. Assim, abre-se espaço, independente dos critérios políticos 

empregados, para a seguinte observação: causaria estranheza, para se dizer pouco, 
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aos iluministas do século XVIII uma reflexão baseada em critérios tão 

insuficientemente objetivos e científicos como aqueles que apontam a pobreza como 

advinda da precariedade de dotes intelectuais e morais de uma nação.  

     Mas ainda quanto à noção campiana produtivista – ou aumento do bolo para 

depois reparti-lo, como sintetizou o ministro Delfim Neto nos anos de 1970 –, ela 

atrela-se à ideia de desenvolvimento social subordinado ao desenvolvimento 

econômico e, nesse caminho, haveria um suspensão transitória da distribuição de 

renda (MADI, 1985, p.217). O que faz Campos rejeitar a tese de Keynes que 

compreende o crescimento da renda atuando dentro de um processo de interação 

no qual ―os investimentos públicos [que Campos chamava de improdutivos] e 

privados são capazes de promover um aumento efetivo da renda, da poupança e do 

consumo privado (MADI, 1985, p.35-36). 

Há mais divergências. Pois traçando-se um outro paralelo com o que foi 

relatado acima se identifica mais um contra-senso entre Smith e Campos. Ou seja, 

os negócios que movimentam o grande capital mundial hoje, e já fortemente 

presentes na época de Campos, ferem em suas raízes as concepções de Smith. 

Considerando-se que, já no século XVIII, o escocês preocupava-se não unicamente 

em romper os laços de dominação do status quo feudal/absolutista, liberalizando 

assim as práticas comerciais, mas também, fundamentalmente, em terminar com os 

grandes conglomerados econômicos que atravancavam a sociedade que almejava. 

Para tanto, o seu Estado liberal vitorioso coordenaria, quando necessário e neste 

sentido também, as possíveis perturbações em busca de justiça social. 

      Essa nuance da dialética smithiana não foi, portanto, compreendida em sua 

complexidade: se, por um lado, a nova sociedade estaria assentada nos interesses 

dos produtores e negociantes independentes de pequeno e médio porte, por outro, o 

Estado se encarregaria de suprimir o rol de injustiças que esse processo viesse a 

acarretar, ocasionado, entre outros critérios, pela avidez dos grandes manufatores, 

como já foi mencionado. Isto desloca o alvo de suas contestações, o que 

basicamente dá a entender o discurso de Campos. Uma síntese condizente com 

esta interpretação pode ser recolhida do trecho apresentado a seguir, no qual Smith 

refere-se à falta de igualdade tributária na Grã-Bretanha, além das ligações das 

empresas comerciais de seu país com as colônias norte-americanas; e como as 
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primeiras tornaram-se um empecilho para o seu ideal programático. Ali se irão 

perceber aspectos comumente não tocados pelos textos de Campos, bem como 

pelo conjunto dos discursos liberais prevalecentes na atual fase do capitalismo. A 

saber: as críticas aos interesses privados das grandes companhias comerciais e 

seus embates com o Estado quanto à cobrança de impostos mais igualitários, 

exemplificadas na tentativa de proporcionar uma representação legislativa mais justa 

para o que um dia foram as 13 colônias. Neste sentido, se vê que estão acoplados 

dois componentes relevantes na obra de Smith: a procura da igualdade social 

também entre as nações e a preocupação com o grande capital, neste caso 

interferindo negativamente na vida de outras regiões. O último aspecto hoje poderia 

se entender como sendo, à maneira de Smith, as ações imperialistas. Práticas, aliás, 

de acordo com Campos, não mais existentes. (CAMPOS, 1990, p.275). Conclui-se 

assim que o brasileiro descarta uma correlação minimamente plausível entre os 

interesses das grandes empresas internacionais e as conquistas de territórios para a 

expansão de seus capitais, bem como os vínculos financeiros e de poder aí 

embutidos. Enfim, afirma Smith: 

Um imposto territorial mais igualitário, um imposto mais igualitário 
sobre os aluguéis das casas e alterações no atual sistema de 
impostos de importação e de consumo, como os que foram 
mencionados no capítulo precedente, talvez pudesse produzir um 
aumento considerável de receita, sem aumentar a carga tributária da 
maior parte da população, mas apenas distribuindo o peso dela de 
maneira mais igualitária para todos. (...) 
Talvez se pudesse esperar um aumento maior da receita, caso se 
estendesse o sistema tributário britânico a todas as diversas 
províncias do Império cujos habitantes sejam de origem britânica ou 
européia. No entanto, dificilmente se poderia fazer isso de um modo 
compatível com os princípios da constituição britânica, sem admitir no 
Parlamento britânico ou, se quisermos, nos Estados Gerais do império 
britânico, uma representação plena e igual de todas essas diferentes 
províncias; a representação de cada província manteria, em relação 
ao produto de seus impostos, a mesma proporção que a 
representação da Grã-Bretanha poderia manter em relação ao produto 
dos impostos arrecadados na Grã-Bretanha. É verdade que os 
interesses privados de muitos indivíduos poderosos, os preconceitos 
arraigados de grandes corporações, parecem hoje se opor a uma 
mudança de tão grandes obstáculos que talvez seja muito difícil, ou 
talvez de todo impossível suplantar. (SMITH, 2003b, p. 1199-1200).    
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      Provavelmente baseado em princípios como estes que Karl Polanyi, ao tratar 

da revolução norte-americana, reputa para Adam Smith o título de iniciador do anti-

imperalismo (2000, p.249).  

Todo esse debate que elencou os principais elementos constitutivos do 

pensamento de Campos demonstra que há em sua obra uma permanente disputa 

entre capital e trabalho de modo mais ou menos explícito, todavia nunca admitido 

pelo brasileiro. Destarte, suas resoluções seguem fundamentalmente o ângulo dos 

interesses conjunturais do capital, pois mesmo que em alguns momentos se 

manifeste a favor de uma legislação antitruste (CAMPOS, 1986, p.292) ou quando 

propõe uma distribuição eventual e voluntária de lucros para os trabalhadores 

(CAMPOS, 1986, p.36), sua visão não quebra com a hierarquia que coloca o capital 

numa escala prioritária em qualquer embate terminante que abarque a questão. 

Alguns analistas diriam, conhecendo-se Campos, que esta é uma inferência por 

demais evidente. No entanto, ela se apresenta relevante quando o brasileiro, ao 

contrário de Smith, não crê em uma organização societária calcada no trabalho e no 

autogestionamento de pequenos e médios proprietários e negociantes, e que teria 

na figura do Estado uma instituição fortemente limitadora dos excessos do grande 

capital, bem como do mercado a ele afeito. 

 Explicam-se os dois casos acima: concernente às leis antitruste, aqui se tem 

aclarado que a grande conglomeração de capitais é um fenômeno que segue ativo, 

crescente e gerando crises macroestruturais já que a sua dinâmica integra-se à 

incontrabilidade do sistema em pauta; contudo este critério não é aceito por 

Campos. O que o fez afirmar paradoxalmente, em meados dos anos de 1980, que 

tais regramentos ―têm exercido papel inibitório‖ (CAMPOS,1986,p.292). E no tocante 

à distribuição de lucros, os trabalhadores encontram já de saída dois obstáculos 

substanciais, a saber, as profundas críticas de Campos aos sindicatos. Entre elas 

estão as recomendações ao seu controle e a livre negociação patrão/empregado 

sem a presença do Estado, também bandeira sua, na qual a disparidade de forças 

em regra é favorável aos donos do capital. A respeito disso – e para reforçar o 

afastamento de Campos de Smith a partir do final de 1960 –, John Keynes, que 

considerava o escocês um notório representante da economia clássica, afirma: 

 
Ora, a hipótese de que o nível geral dos salários reais depende das 
negociações entre empregados e os trabalhadores não é, obviamente, 
válida. Na verdade, é de se admirar que poucos esforços têm sido 
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feitos no sentido de comprovar ou de refutar esta hipótese, pois está 
longe de ser consistente como conteúdo geral da teoria clássica 
(KEYNES, 1985, p.21)   
 

            E continua com as suas críticas àqueles que defendem as reduções salariais 

em nome do incentivo da produção:  

Ao admitir que o trabalhador esteja sempre em condições de fixar o 
seu próprio salário real, esta crença continuou a ser sustentada pela 
confusão com o princípio segundo o qual a mão-de-obra se acha 
sempre em condições de determinar o salário real correspondente ao 
pleno emprego, isto é, ao volume máximo de emprego compatível 
com determinado salário real (KEYNES, 1985, p.22).      
 

       Mais dois exemplos, entre tantos, são dignos de ênfase ao atribuírem ao 

capital, e não ao trabalho, a riqueza das nações. Embora sempre seja preciso 

rememorar que essa alteração de sinais representa, pelo que se tem investigado, 

uma distorção do ideário do escocês. Neste sentido, a primeira frase emblemática 

selecionada respalda o que teria preconizado o então presidente Costa e Silva, isto 

é, ―(...) que tratasse bem os empresários porque, afinal de contas, são eles que 

produzem as mercadorias e pagam os impostos de que o Governo se nutre‖ 

(CAMPOS, 1970, p.230; grifo nosso); a segunda, assegura que ―o falso igualitarismo 

enfraquece o empresário, que produz, em favor do funcionário, que distribui‖ 

(CAMPOS, 1986, p.3). Tais sentenças tão-somente seriam adequadas se o livro 

fundamental de Smith se denominasse a riqueza do capital, pressupondo 

ilogicamente que a força material da qual se serviu a humanidade, desde os seus 

primórdios, para transformar a natureza e assim sobreviver estivesse sempre em um 

plano secundário e de dependência, visando a satisfação dessa necessidade 

imprescindível. Ou que a única mediação humana impossível de ser suprimida: 

trabalho/apropriação/transformação da natureza, produziria riqueza social apenas 

com a presença do capital. Dito de outro modo: se nesse longo processo histórico-

sociológico o trabalho majoritariamente esteve subjugado ao capital sob as suas 

variadas formas – e que hoje está personificado, entre outros, pelos agentes 

financeiros –, tal fenômeno, contudo, em nenhuma ocasião de sua trajetória pôde 

prescindir do trabalho para se manter e criar riqueza social.  

      Em síntese, tal inversão que não é apenas de cunho valorativo, porém 

essencialmente de fundo ontológico, destoa não apenas das concepções de Smith, 

mas do conjunto das noções estruturais da filosofia iluminista. Se assim é, cabe uma 
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breve observação: se a retórica de Campos desconhece, dissimula ou efetivamente 

não admite tais articulações sociais é algo a respeito do qual é difícil de se chegar a 

uma conclusão peremptória; mas é provável que a resposta agregue um pouco de 

cada um desses elementos. Todavia, devido a sua alta e inegável bagagem de 

erudição, fica, num primeiro plano, complicada de se desvendar a sua insistência de 

teorizar em círculos fechados, tergiversando ao invés de atacar a problemática em 

seu âmago – fundamentalmente às necessidades do capital e suas, na verdade, 

intrínsecas relações de dependência do trabalho. Claro, enfim, suas crenças 

econômico-ideológicas ortodoxas indubitavelmente colaboram para a explicação.      

3.2: “Capitalismo democrático”? 

     Seguindo por essa mesma linha de interpretação, existe um aspecto assaz 

interessante no catálogo de propostas defendidas por Campos, designado de 

―capitalismo do povo‖ (CAMPOS, 1986, p.173-175). Seu projeto, em resumo, é alçar, 

através de práticas acionistas em larga escala, o regime à condição de popular e 

democrático. A ideia apregoa que se as empresas estatais forem privatizadas elas 

se tornariam realmente públicas, através da aquisição de suas correspondentes 

ações. Algo como se as empresas, incluindo as privadas, a partir do desenrolar e o 

aprofundamento desse processo, não mais tivessem donos ou todos os seus 

acionistas se transformassem em potenciais proprietários capitalistas. De qualquer 

maneira, também no tocante a esse assunto, sua visão do fenômeno enseja uma 

série de pontos-chaves que nem sempre condizem com o que afirmava o seu 

mentor europeu. Aliás, como se tem percebido. Além disso, os critérios em favor da 

popularização desse sistema novamente enfrentam os idênticos óbices levantados 

pela lógica do capital que este texto já avaliou; mas que não são identificados por 

Campos. Ou dito debaixo de outro ângulo: não são considerados por ele como reais 

obstáculos em direção à pretensa democratização de seu sistema. Quanto a essa 

proposição, a primeira e inevitável dúvida que surge é de que se são ou fossem 

todos capitalistas, o que ocorreria aos trabalhadores? É um modo interessante, sem 

dúvida, de Campos democratizar a sociedade, desde que, contudo, ela não caia em 

tentações igualitaristas. O que parece inicialmente uma contradição, para Campos 

não é. Na verdade, a concepção de ―people‘s capitalism‖ (CAMPOS, 1990, p.262) 

nada mais é do que a implantação do conjunto das medidas liberais campianas aqui 
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arroladas. Ou segundo o próprio, ―o casamento do liberalismo político com a 

economia de mercado‖ (CAMPOS: 1990, p.248). E sobre isto fecha questão. Apesar 

de que, paradoxalmente, a sua biografia o retrata lançando mão de ditaduras que 

interferiram na ortodoxia das regras mercadológicas. Porém, insiste, esse novo 

fenômeno vicejará sem a garantia governamental de justiça social, pois aqueles que 

a almejam não se dão conta ―de que estão brincando de Deus ao corrigir as 

injustiças do Criador‖ (CAMPOS, 1990, p.249). Ainda que logo a seguir Campos teça 

alguns remendos a essa frase, afirmando que ―mesmo se as condições e 

oportunidades forem iguais, os resultados serão sempre desiguais‖ (sic). Tal visão, 

enfim, parece emanada dos discursos pré-iluministas anteriores ao século XVIII e, 

por óbvio, chocam-se com o que Smith acreditava.  

  Claro, isso também significa que o seu ―capitalismo democrático‖ (CAMPOS, 

1990,p.224) deveria restringir o alongamento da licença-maternidade, já que 

representa um custo adicional às empresas empregadoras (CAMPOS, 1990, p.209). 

Tudo em prol de alcançar este sonho: ―os liberais querem a democracia plena‖ 

(CAMPOS, 1990, p.161). O que é mais um exemplo comprobatório, portanto, do que 

estas linhas têm ressaltado acerca de um importante antagonismo entre Smith e 

Campos, ou seja, para o segundo, ao contrário do primeiro, as vontades do capital e 

do mercado inevitavelmente sobrepõem-se às demais. Em outras palavras – e 

seguindo seus ídolos austríacos Mises e Hayek, os quais também não creem em um 

sistema econômico racional (CAMPOS, 1963 p.11) –, deve-se abandonar a 

planificação e aceitar o mercado (CAMPOS, 1990 p.154-155), já que ele ―continuará 

indiferente aos nossos discursos e rebelde às nossas leis.‖ (CAMPOS, 1986 p.33).  

Não se pode esquecer, ademais, que há para Campos dois pontos 

indissociáveis às benesses do seu ―capitalismo popular‖ e interligados aos 

interesses do trabalho: a) a precisão de abandonar as ilusões distributivistas ou 

redistribuição de renda, pois ― as sociedades demasiado igualitárias perdem a 

criatividade‖(sic) (CAMPOS,1990,p.33-34); b) e a necessidade de coibir ―as 

corporações sindicais [que] adquirem muito mais do que um poder de reivindicação; 

exercem um poder de chantagem sobre a sociedade inocente‖ (CAMPOS, 1990, 

p.145). Incluindo aí, para os brasileiros, a absorção do exemplo dos países 

europeus, a saber, o imperativo de uma ―resignada aceitação, pelos sindicatos, de 
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um declínio na renda real dos trabalhadores, como parte do sacrifício de 

ajustamento.‖ (CAMPOS, 1990, p.251). Inevitável reparar: o aviltamento dos salários 

e dos custos sociais sentidos pelos trabalhadores europeus desde o mais recente 

surto capitalista do século XXI parece demonstrar que, apesar do ajustamento liberal 

implantado no Velho Mundo – por sinal, essencialmente igual ao proposto por 

Campos –, os sacrifícios, cerca de vinte anos após, teimosamente persistem. E o 

pior: se espraiam e se aprofundam. Salienta-se: o enfraquecimento das 

organizações sindicais é um dos objetivos fundadores do liberalismo predominante, 

e já angariou um estimável índice de sucesso (ANTUNES, 2009). 

      Ainda a respeito da questão e dos seus desdobramentos, no livro 

denominado ―Além do cotidiano‖, consta uma palestra de Campos proferida em 

Londres no ano de 1976 denominada ―A arte da economia‖ e que, apesar de 

relativamente sucinta, se presta a esmiuçar e reforçar, para os fins que aspira este 

trabalho, as suas visões no que se refere à economia, bem como as suas 

interpretações de Adam Smith (CAMPOS, 1985a, p.133-139). Há inicialmente um 

trecho no qual o primeiro ponto está mais claramente exposto. Nele o autor coloca 

dúvidas se assuntos econômicos devam apenas pautarem-se em  

―(...) equilibrados e racionais padrões de comportamento tanto no 
âmbito das famílias como no mercado em geral; de outro lado, pela 
infusão maciça da matemática e estatística, a primeira dando 
margem a suposições simplistas, e a segunda aceitável apenas se 
usada como o bêbado usa o lampião – como ponto de apoio e não 
de iluminação...‖. (CAMPOS, 1985a, p.133)  

    A seguir, ainda na mesma página, ataca as posturas keynesianas alicerçadas 

em intervenções estatais. E na próxima, acusa Marx de inspirar-se em razões 

políticas e os economistas do bem-estar social de colocarem em primeiro lugar o 

problema da distribuição de renda, relegando a economia do desenvolvimento à 

segunda fila, junto a outros ramos da ciência. Já que o desenvolvimento econômico 

tem que ser interdisciplinar, pois tinha perdido sua capacidade de predizer e 

quantificar. Revela, afinal, que a economia está sujeita às influências e caprichos do 

momento (CAMPOS, 1985a, p.135). Em meio às lembranças elogiosas a Adam 

Smith levanta uma pergunta decisiva: quais os limites do crescimento econômico? 

Como conciliá-los com questões filosóficas, sociais e políticas? E ainda seria 

possível concatenar crescimento econômico e melhoria da distribuição de renda? 
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Frisa-se de antemão que, evidentemente, as suas possíveis respostas, em momento 

algum, se desdobram para fora dos parâmetros arbitrados pelo capital. Mais: se, por 

um lado, descartam medidas que tenham o Estado como um agente econômico 

protagonista, segundo os padrões exercidos nos famosos Anos Dourados do 

capitalismo; por outro, desprezam a essência do ideário de seu mestre escocês.  

      Interessante notar que, a despeito de suas observações iniciais favoráveis a 

uma interpenetração disciplinar – o que o faz, inclusive, evocar a expressão 

economia-política por ele poucas vezes declinada –, ao citar a dicotomia produtivista 

e assistencialista a enxerga conflitante, pois o enfoque assistencial reduziria o 

crescimento produtivo (CAMPOS, 1985a, p.137). Este confronto autoimposto pelo 

brasileiro não existe em Smith, a saber: para o último, a otimização do nível 

produtivo somente se justifica se efetivamente beneficiar a sociedade em seu 

conjunto, como no caso já citado dos negociantes dos Países Baixos onde o lucro 

estava em um patamar inferior ao bem comum. Trazendo a questão para a 

contemporaneidade, isto provavelmente significaria para Smith, em virtude dos seus 

valores baseados no bem comum e contra a concentração de capitais (MUTU, 

2008), a não anuência da compatibilização entre crescimento econômico e 

autoritarismos como, de fato, Campos apoiou. Em contrapartida, Campos admite 

―(...) que a correlação entre ambos é quase imperceptível‖ (CAMPOS,1985a,p.137-

138). (Impossível não contrapor: extremamente perceptíveis para os que foram 

perseguidos e pereceram). Afinal, ―o que importa é o resultado final – 

desenvolvimento e liberdade: uma coincidência, não uma correlação.‖ (CAMPOS, 

1985a, p.138). Mesmo que, de acordo com Campos, os crescimentos econômicos 

exijam e sejam alcançados através de regimes autoritário-liberais que mantêm, pelo 

menos sentido formal, instituições democráticas e preservem a liberdade individual 

(sic). (CAMPOS, 1985a, p.48 e p.138). Segundo outras interpretações, Campos, 

utilizando as suas notórias habilidades linguísticas, está sendo por demais 

eufesmístico ao se referir às ditaduras civil-militares que se fincaram na América 

Latina por decênios.  

    Enfim, uma inferência relevante a respeito desta palestra de Campos é de 

que suas conclusões insistentemente sofismam. Pois, ao mesmo tempo em que 

identifica a premência de romper práticas econômicas sobremaneira atreladas a 
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critérios quantitativos e desligadas de questões sociais, conforme ele mesmo 

descreve, em contrapartida, subrepticiamente concorda com os pontos que 

inicialmente contestava, e assim se contradiz. Cabe aqui um breve parêntese: a 

dicotomia quantidade/qualidade não precisa ser necessariamente antagônica, mas 

ela pode vir a tornar-se um problema social grave caso o primeiro item esteja 

aprumado fundamentalmente para satisfação dos objetivos da lucratividade do 

capital – os quais, em momentos de pré-crise ou de surtos inseridos em uma crise 

estrutural mais ampla, como a sucedida atualmente, são ainda mais incontroláveis. 

Assim, o parâmetro quantidade é aqui compreendido como crescimento econômico 

desvelado por índices advindos do Produto Interno Bruto nacional, entre outros; e a 

qualidade enquanto o aporte desses recursos acumulados à população em seu 

conjunto, através de políticas públicas comprometidas com critérios efetivos de 

distribuição de renda e acesso a bens e serviços sociais, por exemplo 

(FIGUEIREDO,1986). Ou seja, o fenômeno dúplice, todavia interligado, 

quantidade/qualidade – e os seus impactos positivos e negativos – é mais uma das 

interfaces do capital em suas relações sociais.      

 3.3: A necessidade de um novo liberalismo para Campos 

Esta questão, em primeiro lugar, alude a uma problemática ainda não 

investigada detalhadamente, isto é, os processos que envolvem o desenvolvimento 

estatal-econômico sob a ótica de Smith e de Campos. Ambos, antes de tudo, 

entendem o Estado como um elemento indispensável na sociedade que almejam. 

Porém, esta convergência termina por aí; e a seguir se abre um considerável leque 

de antagonismos. Smith discorria que a instituição maior do capital não poderia se 

eximir de fiscalizar as injustiças sociais, em especial àquelas advindas da expansão 

do grande capital dentro e fora de suas fronteiras natais e não afeitas a uma relação 

profícua entre as nações. Campos, por seu turno, pelo menos desde meados do 

século XX, vem ininterruptamente pontuando em escala ascendente sua insatisfação 

com o ―Estado dirigista‖, usando os seus próprios termos. Paradoxalmente, é essa 

feição de ―Estado Dirigista‖ a que mais se assemelha ao que Smith concebia para 

esta instituição. De qualquer modo, a argumentação do brasileiro ganha mais força 

pari passu o capitalismo em crise requer teóricos que apontem soluções eficientes 

para sua reprodução na nova conjuntura. O que se quer trazer à luz é que mesmo 
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rechaçando-o da vida pública, o Estado sempre foi um alvo contundente de suas 

análises. O que é ao seu modo, mas de maneira dissonante de Smith, uma 

valorização do fenômeno estatal. 

      Considerando-se percebível em Campos, desde os anos de 1960, um 

paulatino, contínuo e crescente arraigamento de seu discurso pró-razões de 

mercado; suas duras críticas contra o Estado, no entanto, nem sempre foram tão 

pungentes. Sem dúvida, em seus fundamentos, um aspecto não anula o outro, isto 

é, as suas intenções em momento algum procuraram soluções fora de uma ordem 

capitalista. Isto posto, o que se está afirmando é que as suas alegações que, 

cronológica e definitivamente, colocaram o Estado em posição subalterna às 

determinações do mercado, decorrem do desenvolvimento de sua trajetória 

intelectual. Mas não somente isso. Se tal guinada ocorreu – e ficou patente na 

década de 1970 –, foi com o intuito de cada vez mais colocar os pilares do capital, 

agora sobremaneira acimentados em critérios mercadológicos, na função de 

determinadores da vida pública e privada. Quer dizer, é possível coligir em suas 

palavras, até os anos de 1960, preocupações que caracterizariam sinais favoráveis 

a um desenvolvimentismo doméstico e internacional de semblante keynesiano 

nacionalista; como os escritos, por exemplo, em ―Economia, Planejamento e 

Nacionalismo‖. Pois ali ainda se vê, como o próprio título sugere, uma discussão 

menos contundente de ataque, ou ainda relativizações à figura do Estado enquanto 

o gerenciador maior das trocas comerciais. Por outro lado, com o aprofundamento 

da débâcle capitalista no decênio de 1970, aceito pelo próprio Campos, sua retórica 

se torna mais densamente a favor de um Estado afastado da economia e cedendo 

espaço aos negócios particulares. Assim, Campos e suas explicações estão, em 

grande medida, à mercê das alterações sistêmicas e sujeitas a serem levadas pela 

correnteza das necessidades capitalistas daquele instante histórico-sociológico que, 

por sinal, ainda hoje persistem. Evidentemente, o economista brasileiro dará os seus 

próprios contornos interpretativos técnicos e políticos para o que vivenciava e 

buscará influenciar a nova conjuntura. Contudo, o seu discurso, em linhas gerais, 

adequou-se à mais recente reacomodação do capital; e suas resoluções, portanto, 

usaram as armas de que o regime dispôs naquele instante para se manter e seguir 

adiante – e disto Campos não se eximiu.  
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      Outro exemplo notável desta mudança de comportamento está em um artigo 

escrito em 1968 e pertencente ao livro ―Ensaios contra maré‖, no qual trata Ronald 

Reagan – naquele momento apenas um possível candidato à presidência 

estadunidense pelo Partido Republicano –, como detentor de um ―efeito 

potencialmente negativo de conservadorismo‖ (CAMPOS,1969a,p.335). O 

interessante é que alguns anos mais tarde, quando o ex-cowboy cinematográfico 

efetivamente ocupou a cadeira presidencial, ele foi fartamente elogiado por Campos. 

Enaltecendo-o, por exemplo, como realizador de revoluções liberais, por sua fé na 

economia de mercado, bem como defensor de um positivo conservadorismo 

(CAMPOS, 1988, p.63-65). Em síntese, para o economista mato-grossense, Reagan 

agora encarnava uma ruptura importante com o keynesianismo e, 

consequentemente, com o ―Estado Assistencial‖ a ele atrelado (CAMPOS, 1988, 

p.85-87).  

       Avaliando o capitalismo em termos histórico-conjunturais, o Adam Smith do 

século XVIII também estava sujeito às prerrogativas exigidas por seu específico 

contexto. Porém, auxiliado pelas promessas de novos tempos calcadas pelas 

noções iluministas de acentuado teor social inclusivo, bem como tendo mais claras e 

temporalmente presentes as opressões do Antigo Regime, suas propostas detinham 

uma inseparável conexão positiva entre o trabalho e o capital, privilegiando 

genericamente o primeiro. E seria a partir dele que se construiria a nova sociedade. 

Critérios estes, no entanto, propositalmente condenados ou forçados pelo novo 

contexto a serem abandonados por Campos e seus pares em todo o mundo. 

Interessante notar como Hayek e Mises, assumidos admiradores de Smith, estavam, 

ao se considerar as atuais premissas do capital, indubitavelmente para além do seu 

tempo na primeira metade do século XX.  

3.4: Estado: conceito e razões liberais 

     É inexequível relatar a história do capitalismo sem o papel decisivo do 

Estado, e mesmo a sua aparente ou divulgada ausência em determinadas quadras é 

– e foi – apenas ilusória. É também inviável pensar, trazendo à luz os últimos 300 

anos, as revoluções burguesas, as conquistas coloniais, as relações entre trabalho e 

capital, as guerras, as corridas espaciais, entre tantos exemplos, sem um Estado 

financiador, aglutinador e gestor. Assim, a dicotomia acerca de um Estado 
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ausente/presente abarca essencialmente duas interpretações com seus respectivos 

desdobramentos: a) ausente hoje se o compararmos com o Estado de marcante 

conteúdo inclusivo que vigorou nos países centrais do capitalismo – e em menor 

proporção na periferia – entre o término da 2ª Guerra Mundial até o final dos anos de 

1960 e começo de 1970; b) fortemente presente nos dias de hoje para mudar a rota 

até então seguida pelo modelo estatal anterior e assim implantar a nova 

normatização clamada pelo capitalismo. Nos dois casos o Estado é uma força 

imprescindível que cumpriu idêntico papel pró-capital. E mesmo que se 

hipoteticamente pudéssemos vê-lo realmente apartado das relações econômicas, 

como pregam alguns, o sistema em curso resistiria por pouquíssimo tempo. Os 

ideólogos de tal ―reino anarco-capitalista‖,30 não enxergam, ou não querem admitir, o 

principal: o Estado com a sua carga simbólica e material, seu poder repressivo e 

bélico, seu conceito de territorialidade, seus predicados de organização jurídica, 

burocrática e de coesão social, de proteção geral aos seus correspondentes capitais 

e de ataque aos capitais estrangeiros e, mormente, com os seus direitos de arbitrar 

as disputas entre capital e trabalho, é crucial para estabelecer e alterar arranjos 

societários que sem uma instituição desta magnitude seriam impraticáveis. 

Consequentemente, a tomada ―do poder do Estado foi o objetivo estratégico central 

de todos os grandes atores na arena política, ao longo da história do capitalismo 

moderno‖ (WALLERSTEIN, 1985, p.39) 

 Immanuel Wallerstein destaca quatro critérios no que ele considera de 

―extraordinária importância crucial do poder estatal para os processos econômicos‖ 

(WALLERSTEIN, 1985, p.39), especialmente capitalistas: 1º) o controle do território 

e da jurisdição estatal sobre o mesmo. O que significa o controle ―do movimento de 

bens, capital monetário e potenciais humanos. Por isso, cada Estado podia influir, 

                                                 

30
 Robert Nozick em "Anarquia, Estado e Utopia" (1974) é um exemplo interessante para este caso. 

Apesar de não aceitar para si o conceito de anarquismo, Nozick tece duras criticas ao Estado mínimo 
clássico por considerá-lo redistributivo (NOZICK, 1974, p.42), o que contrastaria com o seu projeto 
liberal: uma espécie de paraíso absoluto para o mercado. Nele qualquer ação distributiva de viés 
social-democrata, por exemplo, é considerada imoral e coercitiva; e os direitos sociais em regra são 
confundidos com restrições para esse mesmo mercado. Mais: a sociedade proposta pelo professor 
estadunidense alça e potencializa a propriedade privada para um patamar ainda mais acima de 
critérios como justiça e autonomia. Enfim, a noção já vista do ―vendedor de fianças‖ de Benson, na 
qual a própria lei pode ser pautada pelo livre mercado, se enquadra perfeitamente no Estado 
minimalista (se tanto) de Nozick.  

 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Anarquia,_Estado_e_Utopia&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Livre_mercado
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em alguma medida, nas modalidades e funcionamento da divisão social do trabalho 

na economia capitalista mundial. Além disso, cada Estado podia constantemente 

ajustar esses mecanismos, simplesmente alterando as regras quanto ao fluxo dos 

fatores produtivos através de suas fronteiras‖. (WALLERSTEIN, 1985 p.40); 2º) o 

corpo legislativo dos Estados que estipulam as relações sociais de produção dentro 

de seus limites territoriais. O que impõe ―à força de trabalho obrigações fiscais 

monetárias que frequentemente forçaram certos trabalhadores a se engajarem no 

trabalho assalariado. [Além dos] Estados em suas ações legais muitas vezes 

também desencorajarem uma proletarização completa, impondo limitações 

residenciais ou insistido na manutenção de certos tipos de obrigação quanto ao 

bem-estar dos membros do grupo familiar‖ (WALLERSTEIN, 1985, p.42-43); 3º) ao 

Estado reserva-se o direito de taxação. A saber: sua relevância ―significava que os 

Estados eram importantes pelos recursos que controlavam não só porque tais 

recursos lhes permitiam aumentar a produção de capital, mas porque eles mesmos 

eram distribuídos, e, portanto, entravam, direta ou indiretamente, na acumulação 

crescente de capital. (...) Em suma, o poder de taxação foi uma das formas mais 

imediatas com que o Estado assistiu diretamente o processo de acumulação de 

capital, em favor de alguns grupos, de preferência a outros‖ (WALLERSTEIN, 1985, 

p. 44); e 4º) o monopólio das forças armadas pelo Estado concerne ―a sua 

capacidade real de, ao longo do tempo, aumentar a concentração de capital 

acumulado no interior de suas fronteiras, contra os seus Estados rivais (...); e em 

reprimir sua força de trabalho e enfraquecer a capacidade repressora dos rivais‖ 

(WALLERSTEIN, 1985, p.46). Adiciona-se ainda o valor imprescindível das forças 

armadas estatais como um componente em prol da expansão do capital para além 

de suas fronteiras.  

      Outrossim, somente a figura do Estado agrega cabedal, inclusive 

psicológico/emocional, para implementar os requisitos exigidos hoje e historicamente 

pelo contexto vivenciado. Nas conjunturas em que aparentemente está ausente, 

como a atual, na verdade são os instantes em que se faz mais partícipe, pois nelas 

são mais urgentes ações estatais enérgicas que objetivamente retirem do trabalho, 

por exemplo, diretos sociais inibidores da expansão do capital. Não existe, portanto, 

na história da humanidade um exemplo sequer de uma sociedade determinada pelo 

capital em que o Estado não estivesse efetivamente encenando um papel relevante. 
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E não haverá. Destarte, o chamado Estado Mínimo apregoado por certos liberais na 

verdade denota o contrário: uma potência possante em prol dos objetivos aqui já 

descritos, inclusive aqueles que derrubam barreiras de comércio internacional e 

privatizam serviços públicos.  

      Uma avaliação interessante atinente a esses tópicos pode ser encontrada no 

livro A mundialização do capital de François Chesnais (1996). Nele o autor descreve 

as características do capital volátil ou não-produtivo e sobre quais bases e 

circunstâncias age. O francês, inclusive, explana a atuação preponderante dessa 

forma de capital em épocas de convulsão econômica e acirradas refregas 

competitivas como a que se está vivendo atualmente Realça-se: é um tipo de capital 

alheio a questões produtivas, se alimenta de juros e práticas especulativas e 

necessita de legislaturas nacionais permissivas no que se refere à entrada e à saída 

de capitais estrangeiros. Chesnais, neste sentido, ressalta que o capital volátil 

pressiona governos a fim de desregular e flexibilizar operações financeiras e direitos 

trabalhistas para que possa, enfim, alcançar maior velocidade, competitividade e 

rentabilidade. Tais atividades são também responsáveis pela renovação e 

aprofundamento da crise ora sentida. E exibem, mais uma vez, a incontrolabilidade 

dos embates entre capitais; ponderando que igual fenômeno financeiro, 

resguardando-se o nível de internacionalização da época, havia ocorrido pré-crise 

de 1929. E é conveniente recordar: são estes, em essência, os mesmos sinais 

apontados por John Keynes em seu livro mais famoso ―Teoria Geral do Emprego, do 

Juro e da Moeda‖ quando se refere ao colapso de 1929. Em suas palavras:  

Converter o empresário em especulador é golpear o capitalismo, 
porque isso destrói o equilíbrio psicológico que permite a perpetuação 
de recompensas desiguais. A doutrina econômica dos lucros normais, 
vagamente apreendida por cada um, é uma condição necessária para 
a justificação do capitalismo (KEYNES, 1985, 297).  

De qualquer modo, a obra de Chesnais assinala, de acordo com os 

parâmetros adotados por esta pesquisa, que o aprofundamento desse processo vem 

sendo sobremaneira impulsionado nas últimas décadas e constantemente repetindo-

se; acarretando, afinal, uma mudança profunda no modo até então predominante da 

organização do trabalho.  
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Enfim, destaca-se: toda a singularidade e complexidade deste fenômeno 

multifacetado seria literalmente impossível de transcorrer sem a presença incisiva do 

Estado. Uma das formas liberais de contenção deste processo especulativo seria a 

implantação da Taxa Tobin, debatida criticamente por Chesnais em seu livro ―Tobin 

or not Tobin?‖ (1999). A Taxa Tobin, diga-se de passagem, é um projeto do 

economista estadunidense James Tobin, Prêmio Nobel de Economia em 1981. Esse 

tributo, de evidente cunho liberal, seria aplicado sobre as transações financeiras 

internacionais de perfil especulativo, e o seu valor variaria entre 0,1% e 0,25%. Esta 

medida somente se sucederia em decorrência de ações estatais, enfatiza-se. 

      Além disso, mais duas funções estatais merecem ser lembradas: em tempos 

de surtos econômicos – e, portanto, de queda de lucratividade –, o Estado, ou mais 

especificamente as empresas estatais, quando privatizadas, se convertem em 

importantes meios para desafogar o sistema que nelas encontram novas áreas a 

serem exploradas. Aprofundando assim sua tendência de mercantilizar todas as 

esferas da vida. A outra diz respeito ao dinheiro público que ciclicamente chega em 

socorro às empresas privadas em bancarrota, item ratificado com o recente caso, já 

mencionado, ocorrido nos Estados Unidos. Em síntese, o Estado é um patamar 

estratégico - e, dentro dos variados arranjos do capital, em especial do capitalismo -, 

convergente para a execução do poder e suas disputas. Sim, o Estado configura-se 

em um espaço que intenta permanentemente a resolução de conflitos e - mesmo 

que defenda os interesses gerais do capital -, nele há, dependendo do momento 

histórico-sociológico em andamento, uma maior ou menor possibilidade de atuação 

e de conquistas sociais dos trabalhadores. Sendo que as últimas, entretanto, podem 

estar também relacionadas aos objetivos das classes dominantes em expandir o 

mercado – práxis político-econômica mestra em qualquer alinhamento societário 

burguês.  

 Neste sentido, a maior e com mais autoridade instituição do capital, tem 

como encargos coordenar e controlar a produção, fomentando e zelando por níveis 

crescentes de acumulação e/ou de recuperação dos mesmos, assim como cuidar da 

reprodução de sua mercadoria mais preciosa, o trabalho, inclusive no que é 

pertinente ao seu espaço privado e público (SOUZA, p.65-64 e p.68, 2011). O que 

se desdobra na socialização dos custos nefastos deixados pelo desenvolvimento 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Economista
http://pt.wikipedia.org/wiki/James_Tobin
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9mio_de_Ci%C3%AAncias_Econ%C3%B3micas
http://pt.wikipedia.org/wiki/1981
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capitalista e que são arcados pelo Estado, entre eles estão problemas sociais graves 

como poluição desemprego e violência. Em uma palavra: o Estado cria e zela pelo 

ambiente de acumulação capitalista, sendo ―responsável por organizar a 

acumulação capitalista dentro dos limites impostos a ele pela legitimidade aos olhos 

das massas trabalhadoras‖ (CARNOY, 1988). Garantindo, assim, os interesses do 

capital coletivo, mas também buscando a legitimidade popular indispensável para a 

edificação de seu domínio classista. Acrescenta O‘Connor outros dois relevantes 

quesitos muitas vezes contraditórios: acumulação lucrativa de capital e legitimação 

social. Um Estado capitalista que os ignore, ou não busque permanentemente 

conciliá-los, esvai a matriz de onde extrai o seu poder. 

Essa contradição explica por que o presidente Nixon denomina um 
aumento autorizado por lei, nas taxas de lucro, de ―job development 
credit‖ [crédito de desenvolvimento do emprego] e porque o governo 
proclama que as novas políticas fiscais visam à ―estabilidade e o 
crescimento‖ quando, de fato, seu propósito é de manter os lucros 
altos e em crescimento; e porque o sistema tributário é nominalmente 
progressivo e teoricamente baseado na ―capacidade de pagar‖, 
embora na realidade seja regressivo. O Estado deve envolver-se no 
processo de acumulação, porém tem de fazê-lo mistificando sua 
política, denominando-a de algo que não é, ou tem de ocultá-la (por 
exemplo, transformando temas políticos e temas administrativos). 
(O‘CONNOR, 1977, p.19).   

Há no Estado, portanto, a procura da síntese, sempre na pauta do dia, de 

acumular ao mesmo tempo em que busca ideologicamente justificar-se como árbitro 

acima dos interesses e litígios sociais. No entanto, esta ambiguidade, quando 

inscrita no rol das despesas públicas, apresenta muitas vezes convergência. 

Por exemplo, as estradas levam os trabalhadores ao trabalho e os 
trazem de lá, sendo, portanto, rubricas de consumo social; também 
transportam cargas comerciais, podendo ser consideradas itens de 
investimento social. E, usadas para um ou outro fim, também são 
formas de capital social. Entretanto, também o Pentágono necessita 
de estradas o que as faz, em parte, despesas sociais. Apesar deste 
complexo de caráter social das despesas públicas, podemos 
determinar as forças político-econômico as servidas por qualquer 
decisão orçamentária e, assim, o propósito principal (ou propósitos) de 
cada rubrica orçamentária. (O‘CONNOR, 1977, p.20-21).    

Portanto, o Estado abraça com mais ou menos ímpeto, dependendo da 

conjuntura ora atravessada, um posicionamento classista e, por óbvio, parcial. Frisa-

se, porém, que em seu seio instala-se o constante exercício de politicamente 

conciliar as contradições presentes no capitalismo. Características estas, por sinal, 
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não aceitas por representantes de um liberalismo cada vez mais afastado do que 

afirmou Smith, se é que isto realmente interessa para alguns deles. Neste sentido, 

apenas para ilustrar a questão com um personagem histórico, o ex-vice-presidente 

do Brasil, Marcos Maciel, é exemplar quando diz que ―para o liberal, a concepção do 

poder é neutra, como neutros são os instrumentos do poder. Eles podem ser bem ou 

mal aplicados, eficientes no uso ou ineficazes nos resultados‖ (MACIEL,1989 p.139). 

É interessante notar que nas páginas anteriores ele relativiza a questão e chega a 

dizer que o liberalismo não deve temer o governo (MACIEL, 1989 p.9), bem como 

assinala o papel fundamental do Estado no plano econômico (MACIEL, 1989 p.11). 

Entretanto, o que realmente fica como síntese final no livro é a sua primeira 

asserção, que é, sem dúvida, a chave-mestra que orienta os pressupostos do 

liberalismo hegemônico em vigor; inclusive os de Roberto Campos, evidentemente. 

Aqui entra novamente o tema da eficiência, ou da falta dela, desconectada da 

estrutura lógica e conjuntural vivida pelo capitalismo. Qualidade esta, segundo os 

padrões do liberalismo hegemônico vigente, que é executada e atingida por um 

Estado neutro e burocraticamente acima dos interesses classistas. Tal visão, que 

afinal se tornou um clichê mundial, é também em terras nacionais, um legado 

campiano. O qual, por sua vez, bebeu na fonte do que Macpherson denomina de 

teoria pluralista liberal formulada no século XX e cujo Estado democrático 

Era um arranjo pelo qual indivíduos racionais e bem intencionados, 
com interesse comum ou mesmo uma ‗vontade geral‘ conciliavam 
suas diferenças mediante concessões mútuas entre as partes e os 
grupos de interesses e a livre imprensa. Os teóricos empíricos [refere-
se a outra corrente liberal] demonstraram que a maioria dos cidadãos 
dos Estados liberais estava longe de comportar-se de forma tão 
racional, e com isso praticamente demoliram a teoria tradicional 
(MACPHERSON, 1991, p.83).  

Asserção esta que corrobora, diga-se de passagem, com o que aqui se tem 

dito, ou seja, os embates intraliberais evidenciam o sistema não como um bloco uno 

e indivisível.       

Em contraste: na perspectiva da luta de classes, o Estado – entendendo-o 

como sendo a síntese maior e mais agregadora e complexa das relações classistas 

– procura mostrar-se, como constata Carnoy, como uma entidade autônoma ―acima 

da luta de classes e, todavia, ser um Estado de classe‖ (1988, p.334), respondendo 

assim pelas incessantes tentativas de conciliação dos antagonismos oriundos das 
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relações produtivas históricas aí presentes. E a fim de cumprir este objetivo e 

permanecer ideologicamente legítimo, o Estado deve atender as demandas dos 

trabalhadores, mas, apenas e tão-somente, se estas não comprometerem os 

fundamentos dos desígnios acumulativos gerais do regime. Não importando, neste 

sentido, os eventuais danos a algumas unidades de capital, pois o que em última 

instância está em jogo é a preservação sistêmica em que atua o Estado. Tais 

demandas podem, contudo, em determinados períodos, estar afinadas com estes 

propósitos, sendo, inclusive, necessárias a eles. Porém, insiste-se, caso tal 

arcabouço de precisões não sejam cumpridas, o Estado guarda para si o trunfo do 

direito à repressão física a fim de fortalecer as suas relações de domínio classista, 

tanto as da estrutura política quanto as atinentes à reprodução econômica. Ainda 

percorrendo essa linha de raciocínio, pontua Macpherson:  

Caso fosse totalmente controlado pelo capital empresarial, o Estado 
não tomaria qualquer iniciativa em favor do controle dos 
trabalhadores. Mas nas sociedades avançadas o Estado, mesmo 
comprometido com a defesa do capitalismo, conseguiu uma relativa 
autonomia perante os capitais particulares, isto é, empresas, grupos 
de empresas e até mesmo indústrias inteiras particulares de um modo 
ou de outro se tornaram tão dependentes do Estado, que este detém 
algum poder sobre elas (1991, p.60). 

Há um ponto relevante a mais e que foi uns dos principais alvos do debate 

entre Ralph Miliband e Nicos Poulantzas na década de 1970 (POULATZAS; 

MILIBAND,1982:p.219-241). Ele concerne à questão do segmento social 

encarregado pelo gerenciamento estatal: chamado pelo primeiro de elite integrada 

no conceito de classe dominante governante; e designado, pelo segundo, de 

burocracia que age conforme o padrão estipulado pelas frações da classe social ora 

dominante. De qualquer modo, essa categoria social, colocada, por Miliband, de 

maneira menos afeita às restrições estruturais do sistema, e, por Poulantzas, num 

grau de maior sujeição aos interesses da classe dominante, é fundamental para os 

negócios da burguesia. Assim, se é possível chegar a um ponto de equilíbrio entre 

ambos, se afirmaria que o corpo que administra o Estado – sendo ou não 

pertencente à classe social dominante –, agrega poder suficiente para elaborar 

proposições e alterar rumos quanto aos negócios da burguesia; mas, por outro lado, 

as faz dentro das coordenadas que sempre têm em vista as relações acumulativas 

capitalistas. Neste fenômeno cabe novamente sublinhar a figura de Roberto Campos 
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como exemplo. Seus alertas quanto às necessárias guinadas de rumo político-

econômicas em decorrência da crise capitalista iniciada em fins de 1960 revelam a 

importância de agentes tecnocráticos – no caso do economista brasileiro com um 

estofo intelectual refinado – atentos aos novos ares da conjuntura vivenciada. 

Campos possuía uma convicção capitalista indiscutível. Porém, não é preciso 

detalhar que a lógica burocrática do Estado essencialmente converge para a 

acumulação de capital, independente de quem o esteja administrando. Ou seja, 

como afirma Macpherson: seu staff administrativo, bem como os governos, apesar 

de eleitos, precisam se manter dentro dos parâmetros constitucionais resguardados 

pela própria burocracia e, às vezes, pelos órgãos de repressão (1991, p.91). 

Adiciona-se: a menos, é claro, aqueles que desejam desqualificar seus opositores 

dentro dos marcos sistêmicos ou os que tenham pretensões revolucionárias 

classistas. 

Dentro deste quadro, a democracia representativa coordenada pelo Estado – 

e ajustada conforme os moldes liberais –, é mais um elemento na busca da 

hegemonia da classe social dominante, como era entendia por Gramsci. Mas que, 

por outro lado, abre espaço para que os trabalhadores, até um ponto, possam 

alargar os padrões democráticos pré-estipulados. O que denota que no Estado 

socialmente edificado no qual predomina a classe mais poderosa – e, 

evidentemente, as suas instituições correlatas de igual poder coercitivo 

(compreendendo-o aqui em um sentido lato, não apenas físico) – se encontra 

também o espaço para as alterações oriundas das lutas classistas, como ocorreu 

historicamente. Possibilitando assim a construção, por parte dos trabalhadores, das 

batalhas políticas e as com base nas relações econômicas de produção; fazendo do 

Estado capitalista um campo adiantado que já contém elementos de contra-

hegemonia (CARNOY, 1988, p.224). Logo, o Estado encerra o poder de perpassar 

por todas as instâncias da vida pública – pois todo o conflito social, dentro e fora dos 

aparelhos do Estado, tem efeito sobre os aparelhos do Estado (CARNOY, 1988, 

p.222) – e criar renovadas formas de articular as suas relações com o trabalho. O 

capital, por seu turno, também apresenta esta característica. Ou seja, ambos, em 

uma correlação simbiótica, possuem o predicado essencial de constantemente se 

autorevolucionarem em busca de seus objetivos e sobreviverem às suas frequentes 

crises – é o que Gramsci chamava de revolução passiva.  Sobre a revolução da 
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passiva, sua eficácia está amarrada aos aparelhos ideológicos considerados dentro 

do conceito de Estado (igrejas, uniões sindicais reformistas, escolas, meios de 

comunicação de massa, família, etc.), diz Poulantzas (1982) lembrando Gramsci; 

pois eles são responsáveis pela reprodução das convicções e valores que amparam 

as relações capitalistas em sua abrangência.     

3.5: O Estado e o comércio: Adam Smith e Roberto Campos 

Se viu que Smith dava a entender que tinha, em alguma medida, ciência do 

acima exposto. Pois a sua percepção de Estado, pós-vitória liberal, fiscalizador das 

grandes companhias de comércio e suas improbidades cometidas dentro e fora de 

seu país, bem como respeitador da independência dos pequenos e dos médios 

capitais, é um exemplo contundente. Esses capitais de menor porte podem ser 

compreendidos, segundo a visão do escocês, como sendo uma das configurações 

dadas ao trabalho. Contudo, as concepções liberais após Smith, em sua maioria, 

perderam de vista os interesses do trabalho – o que inclui as ideias de David 

Ricardo, que pode ser considerado pioneiro desse gradual rompimento –, alçando o 

capital a uma posição prioritária na condução das relações produtivas e comerciais. 

Com um ponto adicional que o distinguia de Smith: Ricardo pretendia ―(...) provar a 

harmonia das relações de produção [burguesas] ali onde os economistas clássicos 

ingenuamente retratavam seu antagonismo‖ (MARX, 2011, p.28; ênfase nossa).  Ou 

seja, apesar da ingenuidade teórica de Smith a busca por tal harmonia social, 

conforme o sentido dado por Ricardo, não havia no escocês.      

 O inglês John Maynard Keynes – não esquecendo suas consabidas posturas 

elitistas a favor do capitalismo –, provavelmente foi o último notório representante de 

uma contrapartida liberal na qual o Estado realmente comprometia-se, em uma 

medida significativa, com os interesses do trabalho e sendo ambos, sob esta ótica, 

valorizados pela economia. Esse desenraizamento político-econômico paulatino, 

mas persistente, preservava componentes smithianos até meados do século XX e 

Campos foi um exemplo importante dessa transfiguração. Até se chegar ao ponto 

em que os autoproclamados liberais hodiernos, empurrados pelo ininterrupto 

colapso capitalista experimentado há mais de 40 anos, avistassem o trabalho como 

tão-somente uma mola propulsora para as vontades do capital. Ou seja, houve, e 

há, uma severa e processual inversão de valores em virtude da qual o trabalho se 
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transformou em mais um instrumento técnico para a acumulação de capital. O que 

tem gerado um duro impasse que já se estende por vários anos, isto é, a faceta 

liberal prevalecente mostra-se inábil para solucionar suas próprias crises, 

arremetendo incessantemente suas resoluções para o futuro, desde que se 

aprofunde a submissão às suas teorias e práticas.     

         A plena quebra do padrão smithiano, como se tem evidenciando, sucede-se 

estreitamente relacionada ao novo modelo incorporado pelo capitalismo. Mas antes 

quando Campos lidava com um conceito relevante como subdesenvolvimento 

(temática em voga em certa conjuntura e fartamente debatida pela intelectualidade 

latino-americana), sua definição asssentava-se em critérios, em alguma medida, 

afeitos às teses da CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina). Isto 

significava aproximações com o princípio de industrialização de recorte ―nacional-

desenvolvimentista‖ proposto pela entidade na época. Em seu artigo ―Considerações 

sobre a vocação mineira do Brasil‖ (1956a), por exemplo, ainda nota-se a sua 

preocupação ―desenvolvimentista‖, baseada em um Estado impulsionador da 

industrialização interna e criador de um empresariado competitivo. No entanto, 

Campos, posterior e habitualmente, acusou a tese como sendo um nacionalismo de 

fancaria, atravancador da livre circulação de capitais, em especial estrangeiros 

(CAMPOS, 1988, p. 21-22). Em síntese, no contexto de meados do século 

precedente as ideias cepalinas pugnavam que a industrialização capitaneada e 

planejada pelo Estado seria a forma de terminar com o hiato existente entre países 

capitalistas avançados e periféricos (ou subdesenvolvidos como eram usualmente 

denominados no período), para assim encaminhar uma efetiva modernização 

nacional das ex-colônias espanholas e portuguesa. No entanto, com o transcorrer do 

tempo, Campos gradualmente aderia, mas com veemência ininterrupta, ao estribilho 

de que, independentemente dos critérios espaciais, a produção beneficiaria a todos 

os seus parceiros, o que o fazia protestar pela vinda de capitais externos em solo 

pátrio (PEREZ, 1999, p.70-74). Deste modo, os seus comentários desairosos à 

CEPAL irão abranger um amplo espectro e vão desde ―que suas doutrinas 

intoxicaram toda uma geração de economistas‖, passando por geradora de inflação 

e causadora de baixa produtividade (CAMPOS, 2004 b, p.1269), até acusá-la de 

possuir uma tradição pessimista quanto à elasticidade das exportações 

(CAMPOS,2004a,p.252).  
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Contudo, se se traçasse, por ventura, um quadro comparativo entre o 

liberalismo de viés campiano e a planificação cepalina em pauta, se constataria que 

a segunda teria laços mais estreitos com o que um dia afirmou Smith. Se 

destacando, entre outros, o fato de o escocês primar pela produção interna – como, 

aliás, pretendia a CEPAL –, já que para ele esta forma estaria mais intimamente 

coadunada com a livre troca comercial dentro dos parâmetros do sistema que 

defendia. Ajuíza Smith ao que considerava uma visão equivocada: 

O título do livro de Mun, A riqueza da Inglaterra no comércio exterior, 
tornou-se, máxima fundamental da economia política, não só na 
Inglaterra, mas em todos os demais países comerciais. O comércio 
interior ou nacional, o mais importante de todos, no qual o mesmo 
capital proporciona a maior das receitas e cria a maior quantidade de 
empregos para a população do país, foi considerado apenas como 
subsidiário do comercio exterior (SMITH, 2003a, p.540). 
 
Nesse sentido o mercado é – se me permitem a expressão – o centro 
ao redor do qual os capitais dos habitantes de todos os países 
continuamente circulam, e para o qual sempre tendem, ainda que 
causas particulares possam às vezes lançá-los para empregos mais 
longínquos. Ora, como já mostrei, o capital investido no mercado 
interno necessariamente põe em movimento uma quantidade de 
atividade nacional maior, e fornece rendimentos e empregos a um 
número maior de habitantes do país, do idêntico capital investido no 
comércio exterior de consumo (...) (SMITH, 2003a, p.566). 

       Ficam firmadas, portanto, as preocupações de Smith em gerar e promover, 

antes de tudo, um sólido mercado doméstico. A respeito desse assunto outros 

tópicos relacionados merecem ser esmiuçados. Em primeiro lugar, o escocês 

visualiza o capital fundamentalmente como uma soma de valores. No caso de um 

país, seria a adição dos capitais de todos os seus habitantes (SMITH, 2003a, p.614). 

Contudo, não vê o capital – ao aprofundar-se a questão – como um processo 

necessariamente resultante e fomentador de uma organização social 

ontologicamente verticalizada, exploratória e conflituosa. O que o faz procurar, como 

se tem demonstrado, por soluções que não ponderam este conceito. De qualquer 

modo, suas esperanças para o bom mercado eram de, além da supressão da 

violência e da injustiça dos governantes, corrigir a voracidade e o espírito 

monopolizador de comerciantes e manufatores. Está aqui se referindo aos 

negociantes privados que, segundo ele, não são, nem deveriam ser, os governantes 

da humanidade. E, enfim, como foi aduzido, para Smith, em todos os países, o 

interesse do grande conjunto populacional sempre é – e deve ser – de comprar tudo 
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o que precise de quem venda mais barato e, por conseguinte, ―as máximas 

modernas do comércio exterior, na medida em que forem capazes de produzir o 

efeito deliberado de empobrecer todos os nossos vizinhos, tendem a tornar 

insignificante e desprezível esse próprio comércio‖ (SMITH, 2003a, p.619). 

O apanhado de assertivas acima confronta e altera pólos relevantes das 

bases discursivas de Campos e os liberais que acenam a mesma bandeira teórica. 

Já que inicialmente Smith valoriza o mercado interno e põe sérias ressalvas ao 

grande comércio; em seguida, expõe as suas apreensões de que o poder desses 

mesmos grandes comerciantes reja a humanidade, obstruindo que ela possa 

produzir e, naturalmente, ter acesso às mercadorias, golpeando assim o perfeito 

regime liberal. Efeito esse, pode-se deduzir, como sendo decorrência de cartéis e 

trustes, usando uma linguagem atual. E, por último, mas não menos importante, tudo 

o que se exalta sobre o comércio em Smith perde completamente a validade se, 

segundo o próprio, pari passu mulheres e homens estiverem afundados em 

misérias. Aqui vale um comentário: caso se ocultasse o autor dessas frases, um 

crédulo leitor possivelmente não as indicaria como originárias de um liberal; ainda 

mais se o mesmo refletisse sobre Smith a partir do viés historicamente hegemônico.  

      Esta questão, enfim, levanta uma dubiedade relevante e ainda vigente, pois 

tomando-se como o exemplo a tese de doutoramento de Reginaldo Teixeira Perez, 

―O pensamento político de Roberto Campos‖, se verá que o autor elabora o seguinte 

juízo: a fase desenvolvimentista do economista é algo diametralmente diferente de 

seu momento liberal. Perez enfatiza, equivocadamente, que o liberalismo se 

constitui no conjunto de medidas que vêm sendo aplicadas atualmente, e para tanto 

exibe F. Hayek como figura de ponta (PEREZ, 1990, p.253). Claro, a concepção do 

que significa o liberalismo está sujeita a interpretações variadas. Porém, ela torna-se 

mais um problema na medida em que se defronta com o que esta pesquisa tem 

evidenciado, pelo menos no que concerne ao liberalismo em que Campos no 

decorrer de toda a sua vida apregoava acreditar, isto é, o sistema liberal de matriz 

smithiana. Este, em seus fundamentos, diverge do que o brasileiro e o austríaco 

defendiam – apesar de ambos admirarem o escocês; por outro lado, sim, as teses 

cepalinas (desenvolvimentistas), proeminentes na metade do século anterior, 

possuem uma maior afinidade com a tessitura liberal de Smith. De modo 
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semelhante, Sobral e Bittencourt (2011) apenas consideram como sendo liberalismo 

quando Campos aderiu às convicções de F. Hayek    

        Mas, retornando às práticas comerciais incompatíveis com os problemas 

sociais, parece que transcorridos mais de 200 anos do lançamento da Riqueza das 

Nações algo está fora de prumo no modus operandi político-econômico atual ao 

relacioná-lo com as ideias defendidas por Smith. Ou melhor: o estado de coisas 

vigente está em profunda desavença com o que ele acreditava ser o comércio que 

intensificaria a amizade entre as nações (SMITH, 2003a, p.621). Outro exemplo 

neste sentido advém do Relatório Tendências Globais 2009 do Alto Comissariado 

das Nações Unidas para Refugiados/ACNUR que revela que havia no mundo ao 

final de 2009, em decorrência de perseguição por razões de raça, religião, 

nacionalidade, opinião política, participação em grupos sociais, conflitos armados, 

violência generalizada e violação massiva de direitos humanos, 36.460.306 de seres 

humanos refugiados. Sendo que a maioria deles, quase a metade, eram iraquianos 

e afegãos, bem como as mulheres e meninas representavam, em média, 49 % das 

pessoas sob a responsabilidade da ACNUR.  Este trecho novamente suscita uma 

questão delicada que, pelo que se tem visto até agora, está diretamente vinculada 

às temáticas que este trabalho vem descortinando. Sendo assim, é inevitável 

discorrer sobre a gravidade destas circunstâncias – já estruturais – sem 

comprometê-las com a normatização liberal prevalecente. Pois as duas nações mais 

duramente afetadas, Iraque e Afeganistão, são os alvos mais recentes das ações 

bélicas das potências ocidentais que possuem, apesar da incessante propaganda 

ideológica contrária, consabidos interesses comerciais naquelas regiões – fatores 

estes grandemente responsáveis pelo desencadeamento dos itens da lista acima.  

Nada parece, afinal, mais discrepante do conceito de simpatia smithiano: 

Mas tudo isso tem algum gosto, e é evidente que ficam sensivelmente 
aliviados; porque a doçura da simpatia dessa pessoa mais do que 
compensa a amargura dessa dor que, a fim de provocar essa 
simpatia, tiveram de reavivar e renovar. Ao contrário, o mais cruel 
insulto com o que se pode ofender os infelizes é parecer desdenhar 
suas calamidades. Aparentar indiferença ante a alegria de nossos 
companheiros nada mais é que falta de educação, mas não mostrar 
um semblante grave quando nos contam suas aflições é verdadeira e 
grosseira desumanidade (SMITH, 1999, p.15).   

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2010/Tendencias_Globais_2009.pdf
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  Convém enfatizar que, para além de se estabelecer como uma simples ou 

pontual desavença conceitual, os atritos entre Smith e Campos estão integrados a 

um patamar mais complexo. Pois se ambos estão sujeitos às formas requeridas pelo 

capitalismo em dada conjuntura para satisfazer seu ímpeto expansionista, o 

segundo, contudo, claramente coloca os interesses do trabalho em relação de 

subserviência. Não é à toa, portanto, que nos anos de 1960 Campos mencione e 

faça coro à percepção de Charles De Gaulle quanto à supressão do 13º salário, já 

que ele ―transmite a impressão de que se pode ganhar sem trabalhar‖ (sic) e, em 

contrapartida, aceite implantar a participação dos trabalhadores nos lucros. Claro, 

esta última ocorrerá desde que ―adequadamente regulada para evitar a 

descapitalização das empresas‖ (CAMPOS, 1969a, p.314-315). Seguindo essa 

mesma linha de raciocínio, existem ainda duas expressões taxativas nas páginas 

referidas, ―ingênua e prematura‖, que resumem como o francês e o brasileiro 

enxergam os trabalhadores. Isto é, as suas concepções de algo que reputam como 

sendo uma cogestão das empresas se darão, apenas e tão-somente, a partir da 

necessidade de sempre tê-los acondicionados dentro das linhas demarcadas pelo 

capital. Estes casos, portanto, novamente evidenciam a verticalização societária que 

dá primazia intransigente aos objetivos do capital. Pois, se assim não for, Campos, 

como vimos, não se acanhará em propugnar por duros métodos repressivos que 

suprimam o que ele denomina de indisciplina social.  

      Se o momento enseja destacar algumas visões de Campos não condizentes 

com determinados fatos históricos ou com conceitos elaborados por outros autores, 

independente de aceitá-los ou não, há uma frase que sintetiza como ele 

compreende o marxismo ou o que alguns chamam de materialismo histórico. Ao 

afirmar que ―a eficiência do modelo marxista [reportando-se aos países por ele vistos 

como comunistas] é essencialmente desigual: muito mais eficaz na indústria pesada 

do que na indústria leve, agricultura e serviços‖ (CAMPOS, 1975 a, p: 34), Campos 

pré-estipula regras de conduta político-econômica na hipótese da existência de uma 

sociedade sem capital. Fenômeno, importante frisar, ainda não experimentado pela 

humanidade em sistemas sociais mais complexos, se considerarmos a acepção de 

comunismo primitivo. Apreciando, pois, como o conceito foi empregado por Karl 

Marx, o capital não foi suplantado em nenhum dos países que implementaram 

revoluções baseadas em suas teorias e, portanto, obviamente, a ―associação de 
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homens e mulheres livres‖ nunca ocorreu. Mesmo porque a ausência de capital, 

para Marx, dispensaria o arcabouço estatal – para ele, em essência, partidário e 

repressivo –, que nesses lugares, no entanto, se fortaleceu. Então, cabe registrar, 

pontuam três equívocos conceituais na assertiva de Campos: 1º) ao contrário do que 

acredita, jamais houve regimes comunistas, independente de aprová-los ou não, a 

despeito de algumas nações ou das classes dirigentes destas realmente se 

autoproclamarem como tais; 2º) Marx nunca determinou, caso vicejassem, se tais 

sistemas dariam preferência à indústria pesada ou a qualquer outra; e 3º) muito 

provavelmente Campos estava escrevendo influenciado pelos Planos Quinquenais 

stalinistas que perduraram por quase 20 anos a partir de 1928 no leste europeu e 

que, sim – por uma gama de razões que não dizem respeito às metas deste trabalho 

–, privilegiaram os investimentos na indústria pesada, alocando para um segundo 

nível de prioridade produtiva a indústria de bens de consumo não-duráveis. As 

raízes de tal procedimento nortearam, inclusive, as normas econômicas exercitadas 

nos anos subsequentes naquela região.    

       Esta digressão é relevante, pois explicita uma construção intelectual que 

não é fruto de uma mera confusão teórica e prática localizada ou factual, já que, 

antes de tudo, ela respalda os discursos e a trajetória de Campos, inclusive no que 

concerne ao conjunto de atos político-governamentais que o brasileiro, consabida e 

historicamente, apoiou. Tal conduta, ao se avaliar com atenção, se desdobra e tem 

um peso significativo no olhar interpretativo que Campos confere ao pensamento de 

Adam Smith e Karl Marx. A saber: Campos, tanto para um autor quanto para o outro, 

define as suas palavras interpretativas ao passo em que precisa justificar, em última 

instância, os interesses do grande capital, bem como quando se apresentam 

situações em que é instigado a resolver contendas em favor do mesmo. Assim, o 

que se quer demonstrar é que as críticas a Marx e os elogios a Smith, antes de 

serem diametralmente antagônicos, na verdade convergem e se entrelaçam na 

medida em que Campos os utiliza na busca de tentar solucionar e amparar os 

conflitos internos do sistema ou atacar os opositores do regime liberal por ele 

defendido – o que abarca, paradoxalmente, os trabalhadores fora do círculo restrito 

do grande capital e que são bem vistos pelo escocês. Cabe recordar que os grandes 

capitais na época do escocês eram personificados seja pelos resquícios de uma 
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conjuntura feudal-absolutista, seja pelos grandes capitais privados debaixo da égide 

do capitalismo em processo de consolidação. 

       Os métodos de análise de Smith e Campos no que tange à atuação e as 

conquistas do trabalho são, portanto, motivados por uma estrutura maior e mais 

complexa que, para o brasileiro, estava ainda mais enraizada e incisiva do que nos 

tempos do escocês. Esta é uma determinação histórica político-econômica e a ela 

também estão sujeitos os defensores de um programa dentro dos parâmetros 

liberais; e, portanto, hoje quebrá-la necessariamente acenaria com a busca de 

alternativas sociais. Quer dizer, vigora atualmente um aprofundamento e agudização 

do grande capital que, séculos depois das acepções do escocês, não permitiram ao 

brasileiro em um ambiente de crise, descontando-se o seu evidente arcabouço 

político-econômico conservador, suscitar pontos de vista que considerassem o 

trabalho minimamente desatrelado dos imperativos historicamente ascendentes do 

capital. Assim, os elos que Smith, à sua maneira, pretendia romper dos pequenos 

capitais que os deixavam dependentes dos grandes ficaram hoje à mercê de um 

processo no qual todos os quadrantes sociais se converteram inapelavelmente em 

valores de troca arbitrados por uma massiva concentração de poucos e volumosos 

capitais. O que oblitera, inclusive, a velha máxima iluminista do direito à resistência 

dos cidadãos perante governos e organizações despóticas de todo o tipo. Mas que, 

contraditoriamente, um autoproclamado smithiano sul-americano do século XX – 

antes de tudo para referendar as intrínsecas exigências cada vez mais herméticas 

do capital –, veementemente desprezou. 

      Insiste-se: Campos foi o pioneiro desta vertente liberal em terras brasileiras 

ou, pelo menos, o nome que obteve uma maior consagração. Provavelmente só 

comparável a Eugênio Gudin Filho (1886/1986) – tido como uns dos patriarcas do 

liberalismo nacional –, que foi até o final da vida de Roberto Campos referenciado 

como um dos seus grandes mentores intelectuais. Para tanto, basta verificar 

quantas vezes Gudin é citado, em regra de modo elogioso, por Campos em sua 

extensa biografia (2004a e 2004b): mais de 40 vezes em páginas diferentes, quer 

dizer, não contando as repetições na mesma página. Gudin ocupou uma série de 

cargos públicos importantes tais como Ministro e Presidente do Instituto de 

Economia da Fundação Getúlio Vargas, além de professor universitário. Em termos 



 

 

154 

 

políticos, ele se posicionou contra o presidente João Goulart e apoiou o golpe civil-

militar de 1964. No entanto, com o decorrer do regime, criticou a continuidade dos 

militares no poder em virtude do intervencionismo estatal encaminhado por eles. 

Interessante notar que o pensamento de Campos percorre exatamente essa mesma 

linha político-econômica, ou seja, inicialmente respalda a ditadura brasileira e, em 

seguida, descontenta-se por não considerá-la mais adequada à sua visão de 

liberalismo. Outro exemplo de sua influência é mencionada pelo próprio Campos no 

que concerne a um assunto aqui já discorrido: ―Distanciei-me cada vez mais do 

estruturalismo da CEPAL, aproximando-me do liberalismo de Gudin e Bulhões [faz 

alusão ao economista Octávio Gouvêa de Bulhões]‖ (2004a, p.167). É preciso não 

esquecer que o abandono da escola estruturalista de forte conteúdo keynesiano é 

um fenômeno político-econômico e literário mundial. Ganhou corpo e notoriedade a 

partir dos anos de 1970 – e não cessou de genericamente crescer desde então. Sua 

base material está, portanto, intrinsecamente embutida na etapa que percorre 

atualmente o capitalismo. Em outros termos: um sistema de características 

globalizantes em crise necessita de respostas pujantes também com o mesmo nível 

de abrangência, bem como de teóricos que evidentemente o justifiquem e o 

legitimem – e, se possível, em todos os cantos do planeta.  

 3.6: A intelectualidade orgânica de Smith e Campos 

Se o capital é, pois, um conjunto de relações sociais produtivas, 

administrativas e de distribuição predominantemente verticalizadas, as respostas 

para sua cristalização, desenvolvimento e legitimação devem inexoravelmente 

atravessar todo o corpo societário. A saber, sua operacionalidade precisa ser 

assimilada hegemonicamente pelo conjunto das classes sociais, bem como pelas 

frações que as compõem. E esse é um longo e tortuoso processo histórico-

sociológico que cumpre uma função, por assim dizer, obrigatória, objetivando a 

perenidade dos laços de dominação. Mais uma vez, o italiano Antonio Gramsci é 

uma figura ímpar para conceituar e desvelar a conduta do intelectual, ou melhor, dos 

intelectuais, dentro e fora dos círculos acadêmicos, rumo à consolidação de um 

dado programa político-econômico. O que inclui, evidentemente, para o capital, as 

justificativas quanto às ações talhadas pelo Estado e em conformação com as suas 

específicas necessidades conjunturais. Nas palavras de Gramsci: 
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Todo grupo social, nascendo no terreno originário de uma função 
essencial no mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo 
tempo, organicamente, uma ou mais camadas de intelectuais que lhe 
dão homogeneidade e consciência da própria função, não apenas no 
campo econômico, mas também no social e político: o empresário da 
economia capitalista cria consigo o técnico da indústria, o cientista da 
economia política, o organizador da nova cultura, de um novo direito, 
etc. (GRAMSCI, 2010, p.15).  

      Se, portanto, tais valores devem ser assumidos, ampla e constantemente, 

pelos que detêm ou não o poder, os intelectuais são responsáveis pela construção 

de um domínio no qual a força arrebatadora do verbo projeta-se como fundamental 

enquanto dinamizadora e refreadora dos procedimentos e lutas práticas desse 

mesmo poder e seus contrapoderes. Porém alheio, ou para além, dos interesses 

desta ou daquela unidade de capital; mas sempre genericamente a favor da 

sedimentação do regime. Desta forma, para o sardenho:  

Os intelectuais são os ―prepostos‖ do grupo dominante para o 
exercício das funções subalternas da hegemonia social e do governo 
político, isto é: 1) do consenso ―espontâneo‖ dado pelas grandes 
massas da população à orientação impressa pelo grupo fundamental 
dominante à vida social, consenso que nasce ―historicamente‖ do 
prestígio (e, portanto, da confiança) obtido pelo grupo dominante por 
causa de sua posição e de sua função no mundo da produção; 2) do 
aparelho de coerção social estatal que assegura ―legalmente‖ a 
disciplina dos grupos que não ―consentem‖, nem ativa nem 
passivamente, mas que é constituído para toda a sociedade na 
previsão dos momentos de crise no comando e na direção, nos quais 
desaparece o consenso espontâneo (GRAMSCI, 2010, p.21; aspas do 
autor).       

     Dito de outra forma: os intelectuais orgânicos pintam e repintam o quadro 

da/para a classe dominante que servem. Construindo o adequado formato de 

consciência que deverá ser visto, irradiado e assimilado pelo corpo social em seu 

conjunto. Em largos termos, são esses os papéis sociais desempenhados por 

intelectuais como Roberto Campos e, antes dele, Adam Smith. Sendo que o último – 

é apropriado distinguir –, ainda lutava para fazer vigorar o sistema liberal dominante. 

A saber: sim, também lhe cabe o conceito de intelectual orgânico, porém, naquele 

momento, seu empenho apontava para a construção plena de um regime que, 

mesmo que no futuro tenha se afastado de seus princípios norteadores, 

indubitavelmente era mais progressista em comparação ao que havia antes do 

advento das revoluções burguesas. Relativizando-se, entretanto, o que aqui já se 

tem discorrido: as razões das dessemelhanças acerca de critérios relevantes em 
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suas análises político-econômicas (Smith/Campos) estão compromissadas à 

bagagem intelectual de ambos e às pressões das etapas de desenvolvimento do 

capitalismo atinentes aos dois momentos histórico-sociológicos em painel.  

Desta forma, convém ponderar que neste sistema há cisões, em maior ou 

menor grau, dentro de seu quadro de intelectuais, o que é mencionado por Gramsci 

no trecho relativo ao cenário siciliano, por exemplo (GRAMSCI, 2010, p.61). A 

respeito disso, evidencia-se que, ironicamente, Smith se transforma em um 

intelectual orgânico de monta – no sentido estrito de perpetuação de um arranjo 

societário injusto –, por outros, depois do seu falecimento e contra o que ele mesmo 

defendia. Em suma, um projeto de características não-coletivistas, todavia 

distinguido por um igualitarismo calcado na independência da propriedade privada 

de menor porte, a qual contaria com a mão visível de Estado para assegurar tais 

normatizações frente aos interesses dos grandes capitais. 

       Além disso, destaca-se que, desde o final dos anos de 1960, uma 

determinada corrente intelectual, estreitamente relacionada com a quadra 

vivenciada, se torna paulatinamente hegemônica e, a partir dela, dialeticamente se 

ergue o programa liberal a ser implementado e reproduzido. Enfim, essa corrente 

intelectual se configura vitoriosa, pois é a mais hábil e capaz de defender – inclusive 

em virtude de sua competência material e de inserção societária –, as necessidades 

do capital. Suas proposições, assim, reverberam para o todo o conjunto social, 

angariando adeptos para a sua mais recente causa. Causa esta vinculada às 

prementes mudanças de itinerário do capitalismo. Ela se constitui, segundo a 

conceituação de Gramsci, na ―classe dirigente entendida no mais amplo sentido, não 

só no econômico, mas também político-moral‖ (GRAMSCI, 2010, p.63). Roberto 

Campos estava entre eles. Entretanto, cabe uma nota a respeito deste fenômeno 

exposto pelo italiano: existe em Campos uma peculiaridade interessante, isto é, o 

economista não era apenas alguém que ecoava as decisões advindas do patamar 

governamental. Ele cumpria concomitantemente outra função, além de articular, 

como intelectual orgânico, as ideias dominantes. A saber: Campos efetivamente as 

elaborava, punha em prática e as dirigia sendo ministro, senador e por ter ocupado 

outros cargos de relevância em seu percurso de homem público.  
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3.7: Campos versus Smith (nos marcos do novo liberalismo) 

 A esta altura, quatro divergências de monta entre Smith e Campos devem ser 

resgatadas: 

  a) Smith manejava a política em uma relação de cumplicidade e não de 

submissão à economia. Não que Campos a despolitizasse. É mais profundo do que 

isso: pois, ao se ponderar com cuidado, se verá que os regramentos da escola 

liberal, para o brasileiro, fundamentalmente amparavam o mundo pró-capital; e a 

interação dos dois critérios (política e economia) se dava em busca deste ponto 

cardinal. Analisando de outra maneira: era essa a concepção política de Campos, 

isto é, não como um critério ausente, mas inexoravelmente premido pelas vontades 

do capital; 

b) mesmo pesando-se os equívocos smithianos a respeito da teoria de valor, 

salário e preço que, por exemplo, não revelam a apropriação do excedente de 

trabalho na acumulação do capital – aspecto este investigado com brilhantismo por 

Francisco José Teixeira (2004) –, sua preocupação estava, no entanto, em não 

perder de vista os interesses do trabalho. O que é visível e constante em seus 

textos. Suas argumentações expostas, pois, em Teorias dos Sentimentos Morais 

são, por assim dizer, a moldura comportamental na qual se pintaria o quadro 

político-econômico que almejava. Ressalva-se que sob o ponto de vista histórico, no 

tempo de Smith, algumas das tintas e pincéis indispensáveis para depreender os 

densos e intrínsecos antagonismos entre capital/trabalho ainda não tinham sido 

descobertos. Por outro lado, há, de forma compensatória, dois avanços significativos 

na compreensão da economia clássica promovidos por Smith e reconhecidos 

inclusive por Marx: o primeiro é atinente à admissão da força matriz e motriz do 

trabalho na produção e na reprodução da riqueza social, mesmo que, neste sentido, 

ainda não visualize que a sua acumulação ocorra em virtude do vínculo de 

subjugação do trabalho perante o capital. Segundo: surge, enfim, no século XVIII, 

uma concepção de totalidade articulada pela nova divisão de trabalho ao se 

assentar no tabuleiro de estudos a complexidade do novo mundo político-

econômico. Ainda que Smith não demonstrasse condições de capturar as 

contradições irremovíveis presentes em uma teia social regida pelo estatuto do 

capital, seja lá a forma que, em um determinado contexto, ele esteja assumindo; 



 

 

158 

 

c) se Smith é um dos herdeiros e, ao mesmo tempo, um dos criadores da 

ideia de modernidade calcada, entre outros aspectos, sobre o quesito generalista da 

individualidade na qual o mito do sucesso e do fracasso equilibra-se em pólos não 

necessariamente intercambiáveis. Por outro lado, se sobressai, nesta dicotomia com 

o passar do tempo intensificada, o prisma da negatividade – da incompetência ou da 

ausência de predicados tais como inteligência, perspicácia e esforço individual – 

como valor hegemônico. Pois bem, a totalidade referida no item b, debaixo destes 

padrões, compreende e privilegia ideologicamente o ser social de modo atomizado, 

como sendo ele, em geral, unicamente responsável por seus êxitos e malogros e, 

assim, desconectado-o da sociedade em sua amplitude. A construção deste 

processo histórico-sociológico de individualização escassa e unilateral aplica-se, 

portanto, como justificativa, como maneira adequada de pensar e de se portar frente 

às contradições do poder dominante. Contudo, o imperativo da individualidade não 

há como exercício concreto e realizável nas relações sociais arbitradas pelo capital. 

Tendo-se em vista que a liberdade maior, isto é, a de autodeliberação do próprio 

trabalho é negada. Portanto, ontológica e efetivamente a individualidade nas 

sociedades do capital e liberais – perpassada e sustentada pela lâmina de 

pertencimento a uma dada classe social –, está suprimida. Ou antes: não chega a 

acontecer.  

      Isto posto, ou apesar disto, o componente crucial desta análise é de que 

Smith propunha, com mais veemência, a frouxidão das amarras, especialmente do 

grande capital, impostas ao trabalho por um motivo fundamental: em sua época; os 

postulados iluministas – de progresso científico e de inserção social coadunados – 

eram mais presentes e vivos, pois ainda não tinham sofrido a depuração gradual 

incidida pelo capitalismo, em especial na segunda metade do século XX. Destarte, 

neste período Campos já está tão afastado da interpretação iluminista/positiva de 

individualismo burguês e tão próximo da alteração infligida a este que foi capaz de 

afirmar, como se viu, que as sociedades igualitárias perdem a criatividade – 

levantando assim um contrassenso inexistente entre dois emblemas iluministas 

importantes. Em uma palavra: mesmo encapsulado pelos paradigmas do capital, o 

ideário da Ilustração, séculos atrás, detinha um olhar mais progressista do que viria 

adquirir o liberalismo no final século XX. O entendimento, portanto, dos meandros 

relacionais da sociedade burguesa possuem no escocês, reservando-se, como foi 
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dito, os entraves de sua conjuntura histórico-sociológica, largos graus de avanço, em 

benefício do que seria a denominada economia clássica, se comparados ao que 

fizeram séculos depois alguns dos seus ditos seguidores. A saber: pelo que se tem 

averiguado, existe atualmente uma contrapartida deficitária – utilizando-se a 

terminologia econômica – na relação capital/trabalho em detrimento do segundo. 

  d) diante deste panorama liberal hodierno, digladiam-se formas novas de re-

estruturar o Estado. No entanto, esse processo não se configura apenas no nível 

restrito às operações das classes dirigentes e de seu estafe burocrático e político.  

Vai além: a ramificação hegemônica do liberalismo, na qual Campos se enquadra, 

dá vazão a movimentos sociais alternativos de relacionamento com o Estado. Neste 

sentido, há um texto do sociólogo Marco Aurélio Nogueira, chamado Sociedade 

Civil, entre o político-estatal e o universo gerencial (2003), que oferece uma 

argumentação pertinente sobre os novos processos conceituais e práticos quanto ao 

Estado, bem como aos desdobramentos destes, que se combinam com o que aqui 

está sendo exposto. Haja vista que o artigo elucida o tratamento dispensado ao 

órgão máximo do capital a partir de três enfoques diferentes (sociedade civil político-

estatal; sociedade civil-liberalista e sociedade civil-social) – sendo que os dois 

últimos, condizentes ao perfil liberal vigente, estão mais afinados e são, portanto, 

intercambiáveis. Em contrapartida, o primeiro, para Nogueira, reporta-se a uma 

postura de cunho gramsciano na qual o Estado é visto como um componente 

societário indispensável, depositário de um grande projeto político de transformação 

da realidade no qual, inclusive, o mesmo seria apropriado e modificado 

(NOGUEIRA: 2003). Tanto em contraposição ao Estado feudal-absolutista quanto, 

depois, no que se refere ao papel exercido pelo Estado intencionando o 

aperfeiçoamento do regime liberal. Guardando os escopos finais entre Smith e 

Gramsci, esta última é, em síntese, a convicção à qual se filia o escocês. No 

entanto, ela tem perdido espaço perante a grande vaga liberal ora sentida que traz 

consigo uma atitude demonizadora do que é público e da política que o permeia. 

Portanto, os ataques a ambos integram, como se tem notado, a lógica de um 

capitalismo em crise que segue a velha divisa do imperialismo romano: ―Dividir para 

conquistar‖. Isto é, em decorrência de uma sociedade desencantada e fragmentada 

aonde a prevalência do mercado arbitra as relações, o político e público são vistos 

como naturalmente nefastos e são rejeitados. Organizam-se a partir daí novos 
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mecanismos de ativismo social, agora guiados por incisivas críticas a tudo que é 

estatal, tido como incuravelmente ineficaz. Aqui também percebe-se o legado de 

Roberto Campos. 

            A despeito das grandes contradições presentes no Estado, ele é uma célula 

agregadora, representativa e de transcendência social. Para Nogueira (2003), 

contudo, a legitimação das atitudes destes grupos alicerça-se, em essência, em 

práticas fora de uma mediação institucional direta. Pode-se ainda adicionar aos 

estudos de Nogueira que há um grande arco de ativismos cujo viés vai desde os 

defensores de um liberalismo extremo (que planejam que o Estado assuma uma 

postura empresarial-privada), passando por ações de voluntariado, de 

assistencialismo de caráter caritativo e chegando até facções de contundente 

temperamento contestatório e dispostos a ataques frontais, inclusive físicos, com as 

forças de repressão – o que efetivamente sucede. Todavia, todos eles apresentam, 

em graus variados e mesmo com objetivos opostos, um desacordo, ou melhor, uma 

repulsa quanto à figura do Estado como elemento concatenador de uma nova ética 

social. O Estado, portanto, implícita ou explicitamente, é desresponsabilizado pelas 

mazelas sociais. E mesmo a tomada do Estado não se coloca, para os segmentos 

mais críticos, como essencial para a criação de um novo padrão moral. Assim, esse 

novo ethos procura a autonomia para além do Estado, sem, entretanto, efetivamente 

combatê-lo. 

   Em uma palavra: ―(...) a política no seu sentido antigo, relacionada ao poder 

do Estado, partido e oposição a eles, fica cada vez mais fora de moda‖ (WOOD, 

2003, p. 217). O sistema do capital, por conseguinte, não é atingido em seu âmago, 

pois as ações destes agrupamentos restringem-se basicamente a apenas uma das 

ramificações do Estado, ou seja, aos governos. O que corresponde a uma leitura 

fragmentada da realidade que faz retroceder a trajetória epistemológica – construída 

inclusive pelo liberalismo clássico –, que busca a compreensão unitária dos 

fenômenos sociais. Tal postura vem a calhar com os objetivos das classes sociais 

dirigentes atuais. Explica-se de outra forma: em tempos nos quais o sistema não 

consegue mais cumprir – pelas razões ora expostas – com projetos incluidores, isto 

é, socialmente mais expele do que insere, torna-se necessário incrementar relações 

sociais que, além de descomprometê-lo, esfacelem a unicidade e a consciência do 
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corpo social quanto às funções históricas do Estado. Reduzem-se, desta forma, as 

avaliações e as tarefas dos sujeitos/processos históricos como agentes 

transformadores efetivos. O foco estatal é trocado por comportamentos mercantis 

ou, senão, por atividades pontuais. Tais ações, em última instância, perdem de vista 

a necessidade sistêmica de desregulamentação dos vínculos entre capital/trabalho, 

bem como da retirada dos direitos universais. Assim, ao se colocar no indivíduo ou 

em pequenos grupos isolados o peso da responsabilidade pelos ―melhoramentos da 

vida‖, oblitera-se a urgência fenomenológica do capital em estilhaçar com o 

―compromisso social keynesiano‖; agora mediado pelo novo padrão capitalista de 

produção.  

   Em suma: o regime, em virtude do cenário atual, ao se ver cada vez mais 

incapaz de harmonizar os atritos entre capital/trabalho, produz no Estado uma 

guinada de rumo. Mas se o papel encarnado pelo Estado, através de políticas 

incluidoras e conciliadoras, foi central, e continua sendo; por outro lado, não houve 

nesse itinerário, na dimensão em que há hoje, a necessidade drástica de ruptura 

autoimposta em nome dos interesses acumulativos em crise. Fato este que elucida a 

atual percepção negativa do que é estatal/público, e que é incorporada e açulada – 

paradoxalmente, à sua maneira, mas por caminhos que afinal convergem com o 

senso comum sustentador do capital – mesmo por aqueles que anunciam combater 

o regime vigente.  

  Enfim, a ideia gramsciana de unidade e transcendência social tendo no 

Estado um valor imprescindível (NOGUEIRA, 2003) ou, antes, a noção smithiana de 

totalidade político-econômica, incluso aí o Estado, desta forma são isoladas e 

neutralizadas. E a seguir se esvaem. Assim, dentro das linhas adotadas por esta 

pesquisa, o descrito acima vem a se concretizar como uma vitória do tipo de 

liberalismo que Campos divulgou em solo nacional. O ex-ministro, entre outros, 

seguiu os rumos e adaptou para o Brasil o que exigia o liberalismo planetário 

hegemônico. Neste sentido, ele é ao mesmo tempo uma síntese e uma figura de 

ponta do novo pensamento liberal brasileiro. Dito de outro modo: mesmo 

considerando-se a relevância do Estado para dominação do capital, ela estabelece-

se, evidentemente, sobre o primado de integração, da sociabilidade sempre 

favorável aos desígnios da acumulação ininterrupta. E caso o tripé Capital-Estado-
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Sociedade Civil não possuísse o nexo que apresenta simplesmente o capital não 

alcançaria seus objetivos. Não esquecendo o motor indispensável que alimenta essa 

dinâmica: o trabalho como criador da riqueza societária e sua subordinação 

estrutural ao capital. Ou por outro ângulo, o capital e a sua dependência da riqueza 

gerada pelo trabalho para continuar se expandindo. O que significa – e não é 

paradoxal – a derrota da efetiva implantação dos argumentos liberais defendidos por 

Adam Smith. Isto porque – e neste aspecto se encontra mais uma diferença 

significativa entre Smith e os seus ditos acólitos atuais – os pés do tripé acima se 

assentariam, para o escocês, caso houvesse conflitos, em soluções encaminhadas 

não pelo mercado inconteste; mas sim pelo Estado em aliança com a sociedade civil 

em prol de um capital direcionado para a busca de níveis de inserção social 

contínuos. 

   Neste ponto cabe fazer uma ressalva que de certa forma já foi exposta, mas 

devido ao seu grau de importância merece ser repisada e aprofundada: a leitura que 

se tem feito aqui a respeito de Adam Smith propõe um economista liberal 

preocupado com questões em geral pouco lembradas ou mesmo desconsideradas 

pelo atual liberalismo hegemônico. Isto é, o escocês não colocava o trabalho numa 

posição de subalternidade sujeito às decisões unilaterais do capital. Todavia, estão 

presentes em Smith os elementos basilares de uma economia de mercado 

capitalista; e esses guiam a sua teoria. A despeito dos inúmeros senões relevantes 

avaliados por esta pesquisa até aqui. Assim, a corrente liberal hoje predominante – 

que no Brasil tem em Campos uma das suas referências-chave –, apenas se vale de 

Smith a partir do mito construído historicamente em torno de sua figura e de sua 

herança intelectual. Claro, se convenientemente lapidadas. Insiste-se, os elementos 

fundadores que norteiam as relações de produção capitalistas estão postas em sua 

obra. Porém, e isso é crucial, para o escocês há um considerável espaço de 

negociação em nome do progresso social; o qual não deveria estar à mercê das 

decisões oniscientes dos grandes capitalistas. De fato, se assim não fosse toda a 

estrutura teórica e prática de sua organização societária perderia sentido e se 

esfacelaria. Ou melhor: Smith dá a entender que o seu projeto social busca, em 

grande medida, amalgamar capital e trabalho; dois elementos que se fundiriam, em 

regra harmonicamente. Contudo, as descobertas político-econômicas trazidas à luz 

já no século XIX provaram que o capital, especialmente sob a forma de capitalismo, 
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rechaça qualquer tipo de conciliação com o trabalho que não priorize a preservação 

do primeiro ou que ameace a sua natureza expansiva na procura de lucro e da 

consequente sobreposição de um aos demais capitais em concorrência. Deste 

modo, o Smith do século XVIII é fundamentalmente capturado pelos intelectuais 

orgânicos liberais nas últimas décadas – entre eles encontram-se os da estatura de 

Campos – de uma forma monolítica e impermeável, afeita apenas aos interesses do 

liberalismo hoje vitorioso.            

3.8: Dez pontos sobre o legado de Campos 

  Considerando o que até agora foi exposto, antes de finalizar, convém 

discriminar os aspectos que esta pesquisa intenta comprovar e que serão 

aprofundados no próximo capítulo. Assim, os dez itens a seguir estão relacionados à 

implantação, em âmbito nacional, da nova etapa que adentra o capitalismo na 

segunda metade do século XX. Sublinha-se: no Brasil a sua consecução terá na 

intelectualidade orgânica de Roberto Campos uma importância ímpar. Senão 

vejamos: 

1. Campos se vale de uma leitura não condizente com o que afirmava Adam 

Smith. Porém, ao se verificar com cuidado, tais equívocos devem ser 

entendidos, antes de qualquer coisa, como peças de articulação político-

econômica e propagandísticas em busca de legitimação e consenso; 

2. Seus propósitos se justificam devido à mais severa e recente mudança de 

eixo do capital em crise; 

3. Este fenômeno, portanto, ratifica a autoridade e a necessidade do constante 

uso e renovação do mito moderno (ora encarnado pela figura de Adam Smith) 

a fim de respaldar as diretrizes político-econômicas aqui debatidas;  

4. Campos, neste sentido, segue – e a adapta em solo nacional – especialmente 

a linha teórica de quem ele considerava ser ―o maior monumento do espírito 

liberal contemporâneo‖, ou seja, Friedrich von Hayek (CAMPOS, 1996, p.71-

74), entre outros de igual doutrina.;  

5. Por conseguinte, torna-se um dos principais artífices, senão o principal, do 

novo tipo de liberalismo brasileiro – ou do neoliberalismo como o chamava de 

modo elogioso (CAMPOS,1996, p,199) antes do termo ser renegado por 

associar-se a sinônimo de injustiças sociais (PAOLI, 2003); 
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6. Deste modo, o economista mato-grossense se imbuiu de realizar a tarefa de 

criar o ambiente propício para uma nova pedagogia da hegemonia do 

capitalismo verde-amarelo, lançando mão da expressão cunhada por Neves 

(2010); 

7.  Todavia, para o seu sucesso, era preciso deixar para trás, segundo ele, os 

regimes militares que já haviam cumprido o seu papel quando se opuseram 

―aos desvios individuais que [ameaçavam] o bem-estar social‖ (CAMPOS, 

1985b, p.95-97). Isto feito, as forças armadas agora deveriam ―repensar o 

Estado, dele exigindo modéstia e eficiência, num clima de respeito à livre 

iniciativa criadora do indivíduo (sic)‖ (CAMPOS, 1996, p.74); 

8. O que significaria também superar, de uma só vez, duas instâncias: os 

dogmas estatizantes, dirigistas e distributivistas da era Vargas (CAMPOS, 

1996 p.134) e a social-democracia de perfil keynesiano (CAMPOS, 1991,55-

56), caracterizadas pela atuação incisiva do Estado na coordenação dos 

investimentos infra-estruturais e de serviços em prol da acumulação 

capitalista nacional. Para Campos esta guinada somente seria possível com 

soluções liberais que, entre outros tópicos, referendassem a defesa da ―livre 

negociação de salários, a privatização das estatais, a reforma da Previdência 

Social pela delegação de atividades a empresas privadas (...)‖ (CAMPOS, 

1991 p, 31). O âmago destas iniciativas, no qual o capital tudo pode, parece 

esquecer uma lição elementar de Keynes – talvez o último economista de real 

fonte smithiana que alcançou expressão internacional:  

O obstáculo que se antepõe a um claro entendimento destas questões 
parece constituir-se, como sucede na maioria das discussões 
acadêmicas sobre o capital, de uma apreciação inadequada do fato de 
que o capital não é uma entidade que subsista por si mesma 
independente do consumo. Pelo contrário, cada enfraquecimento na 
propensão a consumir, considerada como hábito permanente, leva a 
demanda de capital a enfraquecer juntamente com a demanda de 
consumo. (KEYNES, 1985, p.81)  

9. Então, tal processo, analisando-o criticamente, enquadra-se nas normas 

conceituais da revolução passiva gramsciana. No caso brasileiro operada por 

Campos que, às vezes concomitantemente, assumiu quatro posições sociais 

de peso: a) pertencia a uma fração da classe dominante; b) dirigia e 

executava tais transformações enquanto membro do poder executivo; c) se 



 

 

165 

 

apresentava como um ativo e vivaz intelectual orgânico em decorrência de 

sua forte pregação doutrinária que abarcava desde os meios acadêmicos 

(sendo professor universitário) até os grandes veículos de comunicação de 

massa (o que incluía escrever artigos para os principais jornais do centro do 

país e conceder entrevistas para revistas de ampla circulação nacional como 

a Playboy, por exemplo); d) e, finalmente, ocupava no crepúsculo e no pós 

ditadura civil-militar, cargos legislativos como deputado e senador; 

10.  Roberto Campos, enfim, através deste longo itinerário, deixou um legado 

visto e sentido nos círculos intelectuais liberais brasileiros atualmente 

predominantes, nos quais ostenta o status de ícone desbravador e orientador 

do novo liberalismo. Para tanto basta acessar os sites dos principais institutos 

liberais brasileiros e verificar as loas ali entoadas a ele. 31 Além disso, de 

modo ainda mais amplo, sintetizou um novo senso comum apto a ser 

disseminado, entendido e inculcado por todas as esferas sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

 A título de ilustração vale consultar os sites de algumas das mais ativas entidades liberais 
brasileiras: http://www.institutoliberal.org.br/ - http://www.il-rs.com.br/site/home.php (Instituto 
Liberdade) http://www.imil.org.br/ (Instituto Millenium). Por sua vez, o Círculo de Estudo Empresais 
Roberto Campos (CERC) reúne-se nas dependências da Universidade Federal Rio Grande do Sul e 
congrega estudantes de ensino superior de diversos cursos. Sua pagina na internet é 
http://blogdocerc.blogspot.com/ blhogspot.com/o de Estudos Roberto Campos (CERC) de Estudos 
Roberto Campos (CERC) Círculo de Estudos Roberto Campos (CERC)  

http://www.institutoliberal.org.br/
http://www.il-rs.com.br/site/home.php
http://www.imil.org.br/
http://blogdocerc.blogspot.com/
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DESFECHO 

Em teu nome existe um não  

Conheces o nome que te deram, não conheces o nome 
que tens. Livro das Evidências/ Todos os nomes - José 
Saramago 
 
Enquanto não alcançares a verdade, não poderás corrigi-
la. Porém, se a não corrigires, não a alcançarás. 
Entretanto, não te resignes. Do livro dos Conselhos/ 
História do Cerco de Lisboa - 
José Saramago 

         Os alertas dados pelo escritor português exprimem questões decisivas sobre a 

interpretação da vida e seus fatos. Se em Todos os nomes há a procura de um nome 

perdido que poderia significar outras memórias e identidades, em História do cerco de 

Lisboa o acréscimo da palavra NÃO, por um revisor, colocaria em dúvida as origens 

históricas do nacionalismo lusitano. Escrever é descobrir e mudar, é propor – e não 

raras vezes impor – olhares e maneiras de olhar. É reparar verdades que não se 

esgotam nem nomes que não possam ser inúmeras vezes encontrados, e a eles 

impressos novos sentidos e lembranças. Essa procura fez com que o José se 

lançasse na escuridão e nos desvãos da Conservatória na busca daquele nome que 

o afligia e a Raimundo Silva adicionar que os cruzados NÃO auxiliarão os 

portugueses a conquistar Lisboa, ou nas palavras de Saramago: ―Assim está escrito e 

portanto passou a ser verdade, ainda que diferente, o que chamamos falso 

prevaleceu sobre o que chamamos verdadeiro, tomou o seu lugar, alguém teria que 

contar uma história nova, e como‖. Se assim é, em Todos os nomes o ato de José 

expressa a rebeldia contra a sistematização opressora, a ordem verticalizada, a 

busca do que ainda pode ser contra a totalização do que deste modo deve ser. É o 

trabalho de encontrar novas verdades, inusitadas representações como se contou em 

História do cerco de Lisboa; é insurgir-se contra as preferências obrigatórias e 

necessárias para que este ou aquele modelo se cristalize sem oposições. É 

revalorizar o que, propositalmente ou não, estava perdido. 

           As invenções e recriações de que se ocupam ambos os livros são maiores do 

que espera e deseja, em muitas vezes, o senso comum. Mas não há como se 

desconsiderar que elas dele também se nutrem, seja quando rabiscam um não ou se 
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entregam à ingente procura do que um nome ontem poderia indiciar e hoje inspirar e 

transformar. Aflorar estas percepções, artística ou cientificamente, desenredar o fio 

de Ariadne, tal como ocorreu em Todos os nomes, não é apenas quebrar a 

monotonia da vida como fez José, é conceder à imaginação a oportunidade de ser, 

de registrar, de firmar-se ao dizer ―Agora eu sou um não que é um sim‖. Ou melhor: 

somos nós os dois, porque o vivido e o narrado só podem existir se compartilhados.        

*                         *                        * 

 A mudança conceitual de Roberto Campos ocorrida gradualmente a partir da 

virada dos anos de 1960/1970 o faz desacreditar nas funções do Estado como 

mediador e promotor da riqueza das nações. Em seu livro ―Função da empresa 

privada‖ (CAMPOS, 1971), por exemplo, tais paradigmas, que embora ainda fossem 

possíveis de serem vistos, começam – de forma sutil, mas crescente –, a sofrer 

transformações. Deste modo, com o passar do tempo, os antigos preceitos se 

esgotam e abrem espaço para o modelo de liberalismo hoje predominante, bem como 

com toda a seara de relações daí advindas. Assim, as diretrizes do novo liberalismo 

assumem uma magnitude tamanha que atingem o conjunto social como um todo; e, 

além de alterar as relações do capital com o trabalho em escala global, impõem ao 

último outras formas de se organizar frente a tais modificações. Em consequência, 

essa dupla de fatores desfaz, em grande parte, as bases histórico-sociológicas, 

firmadas no século XIX, pertinentes às lutas e a construção de direitos e símbolos 

identitários dos trabalhadores. Eric Hobsbawm assim os analisa ao tratar do 

fenômeno europeu, mais especificamente da Grã-Bretanha, que se alastrou 

mundialmente. 

A contribuição mais importante dos movimentos operários do 
século XIX aos direitos humanos foi demonstrar que eles 
exigiam uma grande amplitude e que tinham de ser efetivos na 
prática tanto quanto no papel. Esta foi, naturalmente, uma 
contribuição importante e crucial (HOBSBAWM, 2000, p.427).  

  Isto é, o cabedal de conquistas trabalhistas – e genericamente de 

direitos civis e políticos –, angariadas dentro do cenário liberal pós-revoluções 

burguesas, o que incluía as associações coletivas e greve, entraram no século XX e 

apontaram qual o horizonte a seguir. Apresentavam-se agora na mesa de discussões 

como direitos a serem conquistados, se ainda não os tivessem sido. As 
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movimentações trabalhistas do século XIX estabeleceram, portanto, os pontos de 

negociação mínimos quando patrões, empregados e o Estado se reunissem para 

avaliar as suas diferenças. Em suma, a envergadura destes pressupostos agiu como 

um modelador da economia e da política de tudo que viria a ocorrer no século XX, e 

ainda no XXI. Quer dizer, as tentativas de determinar novas relações político-

econômicas entre capital e trabalho – ainda não completadas, segundo o que quer o 

atual liberalismo – persistem se orientando tendo em vista tais bases formativas. 

Continua o historiador: 

Assim, estes direitos, e diversos direitos decorrentes, tinham que ser 
restabelecidos e redefinidos nos termos da economia do século XIX. A 
história dos sindicatos e das lutas operárias em todos os países elucida 
o campo principal para o desenvolvimento destes direitos humanos, e 
não é necessário que nos ocupemos disto em detalhe. No entanto, 
estes foram e continuam sendo direitos instrumentais, e por este termo 

quero dizer que o direito à greve ou a formar um sindicato não é 
geralmente significativo em si, mas sim essencialmente pelo que as 
greves e os sindicatos possam vir a obter para os trabalhadores 
(HOBSBAWM, 2000, p.427; ênfase do autor). 

 Um dos pontos principais aqui demonstrados é de que a longa tradição prática 

e simbólica – e de conscientização coletiva e individual –, do que vem a ser um 

trabalhador ou trabalhadora foi colocada em xeque pela corrente liberal prevalecente. 

E este formato liberal continua promovendo ingentes esforços para a sua efetiva 

execução. O que indispensavelmente exige recorrer ao poder de convencimento de 

intelectuais que justifiquem e legitimem tais ações. Mas não é só: desde meados do 

século precedente foi preciso arquitetar um plano argumentativo a favor das novas 

necessidades do capital. O que não significa, para esta pesquisa, a aderência a 

teorias conspirativas mirabolantes e geralmente pouco racionais. Na verdade tal 

processo fundamentalmente adaptou-se e fluiu conforme se redimensionava o capital 

em crise. Nesta lógica de avanços, recuos e rupturas, nada – dentro de um vasto 

arsenal de aliciamento –, poderia/pode ser deixado de lado. No caso tratado, um dos 

expedientes foi/é apelar para a reconstrução dos mitos da economia moderna. Adam 

Smith, como se viu, adquiriu um extenso reconhecimento que vai além dos restritos 

círculos acadêmicos, e por isso sua singularidade e importância. Assim, é sempre 

premente para o status quo reconstituir a figura do mito para os níveis de 

entendimento que o façam novamente respeitável para o que hoje se está vivendo e 

se quer provar. Neste sentido, capciosamente filtrando a carga histórico-sociológica 
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que o envolve e que, eventualmente, possa comprometer os interesses pretendidos 

por quem o utiliza, o manipula e o divulga. Verifica-se um componente essencial na 

interação de Smith com Campos, a saber: o senso comum – entendido e utilizado 

aqui por segmentos sociais amplos – ao ver o escocês sendo resgatado por um 

economista que é uma figura pública famosa, interpreta em regra que ―se Campos 

afirmou que Smith desta forma escreveu, então não há o que se discutir‖. 

Assim, os multifacetados ramos de atuação de Campos e de sua erudição – 

compreendida aqui não como um conceito de uso crítico, mas a partir da sua 

etimologia latina eruditus, vinda da expressão ex rudis (aquele que deixou de ser 

rude) – se ativeram em traduzir Smith conforme objetivos claros, nos quais a verdade 

científica esteve habitualmente a um ou mais patamares abaixo dos interesses do 

sistema que defendia.    

 Essa leitura de raiz hierárquica do mito em sua constante (re)criação, assegura 

uma rede de proteção aos interesses dominantes que se escondem por detrás de sua 

operacionalidade. O mundo do capital, historicamente falando – ou mais 

especificamente do liberalismo preponderante que hoje o guia –, garantiu a eficácia 

geral de seus propósitos através do verbo dos seus intelectuais orgânicos; o que, em 

última análise, agrega uma importância tão grande quanto à violência legítima estatal. 

De modo algum, se pretende diminuir a relevância indispensável da força das armas 

no processo de dominação, bem como as incontáveis histórias de tragédias físicas e 

emocionais daí resultantes. Todavia, qualquer sociedade capitalista não poderia 

bastar-se ad aeternum apenas por este critério. Tendo em vista que sistemas de perfil 

ditatorial genericamente comprometem o processo acumulativo que requer uma 

depuração constante a favor das unidades de capital mais fortes – fenômeno que é 

fundamental para a sobrevivência do capitalismo. Sociedades capitalistas de severo 

conteúdo autoritário ferem a lógica da movimentação, competitividade e filtragem das 

partes de capital mais capazes de levarem adiante o sistema de trocas. Este decisivo 

processo seletivo, pois, não poderia ficar refém por um largo período de tempo das 

idiossincrasias individuais ou de um pequeno grupo mandatário, sob pena de 

enfraquecer o conjunto do regime. Até mesmo porque tais conjunturas acabam por 

potencializar rebeldias. Portanto, os momentos de ausência de democracia burguesa 
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têm um prazo de validade e somente ocorrem em circunstâncias nas quais as 

características imprescindíveis do sistema estejam sob alguma ameaça.  

Por outro lado, Atílio Boron (1994) demonstra que um dos motivos alegados 

quanto ao surgimento da crise ora vivenciada – e exaustivamente divulgado pelo 

liberalismo preponderante contra os Anos Dourados – seria relativo ao déficit fiscal 

estatal decorrente do peso de tantos encargos sociais. Dentro da racionalidade do 

capital essa tese possui graus de coerência. Entretanto, Boron esclarece que na 

verdade a questão crucial é outra: o modelo keynesiano/Welfare State 

―excessivamente democratizou” o corpo societal, colocando em risco o nervo central 

do sistema. Isto é, a sua dinâmica acumulativa. Esta sim uma peça intocável e 

incongruente com uma democracia substancial. Haja vista que no final dos anos de 

1960 uma série de movimentos sociais pôs em xeque a divisão hierárquica de 

submissão do trabalho ao capital, tanto nos regimes de caráter stalinista do leste 

europeu quanto nos países capitalistas mais ou menos avançados (WALLERSTEIN, 

2002).  

De fato, as classes dominantes contemplam com tristeza o modo como 
esse democratismo – que em um momento se limitou à ―esfera pública‖ 
– se expande vigorosamente e penetra até o próprio santuário da 
burguesia: a fábrica. O irresistível avanço da democracia agora 
desborda os amplos limites do Estado para invadir as áreas ―privadas‖, 
outrora a salvo da irrupção do elemento democrático, e isso é o que 
galvaniza um forte bloco burguês que satanizou o Estado keynesiano 
como a causa da crise política e da ―ingovernabilidade‖ das 
democracias. (BORON, 1994, p.79-80; aspas do autor).      

Este não é um problema simples e precisa frequentemente ser solucionado. Já 

que há sempre um ponto de equilíbrio a ser encontrado pelo capitalismo envolvendo 

expansão lucrativa, legitimidade, conquistas sociais e repressão. ―Nem tanto ao mar 

nem tanto à terra‖, como pondera um antigo provérbio. Por isso também o valor 

singular de intelectuais orgânicos da envergadura de Campos que souberam 

construir e propalar olhares diferentes sobre o capitalismo, sem, contudo, questionar 

o seu modo de produção. A saber: nas ocasiões em que o sistema precisou 

suspender o seu ritual político-eleitoreiro lançando mão da violência e também 

quando, conforme os mesmos interesses lucrativos, necessitou retomá-lo. Não 

esquecendo que no cerne destas transfigurações está o peso das lutas trabalhistas. 
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  Roberto Campos, como foi já assinalado, acalentava, até o final da vida, um 

desejo originário de sua juventude, pois ao recordar Smith afirmava: ―meu sonho foi 

escrever algo sobre as causas da riqueza do Brasil‖. Já que acreditava ser o escocês 

um dos cultores ―da visão modesta [hoje popularmente conhecida por Estado Mínimo 

orientado para e pelo mercado], cujo profeta antigo foi Adam Smith e cujo profeta 

moderno é Frederick Hayek‖ (CAMPOS, 2004 b, p.1273). Sua ambição, em grande 

parte, está sendo cumprida, a despeito de Smith não defender a ―visão modesta‖ pró-

mercado onisciente. Por outro lado, ao se considerar que a política econômica liberal 

é um fenômeno rigorosamente capitalista, se induzirá que as ―visões modestas ou 

esbanjadoras de Estado‖ não se bastam por si só. Ou seja, suas razões de ser esta 

ou aquela se alinham aos momentos de prosperidade ou às crises cíclicas do 

capitalismo, decorrentes da sua necessidade de dar vazão às mercadorias, abaixar 

os custos de produção, acumular e enfrentar as lutas classistas daí oriundas. Smith 

apenas conseguiu entender parte desse processo e suas consequências, por isso 

procurava, em regra, soluções moralizantes quando estalassem problemas em seu 

regime liberal, bem ao feitio iluminista da época. Assim sendo, Campos se valeu de 

uma visão político-econômica já restrita de Smith; porém piorada ao não valorizar a 

noção de progresso social que tinha no trabalho a matriz da riqueza das nações. 

Mas, afinal, isto não se constituía, para o brasileiro, no mais importante, pois o que 

estava em jogo era outro fator, este sim realmente categórico. Isto é, assegurar a 

gradativa erradicação de determinadas relações produtivas em crise e substituí-las 

por outras que salvaguardassem o capitalismo, desde que as mesmas mantivessem 

as suas características essenciais intocadas. Aliás, elas foram acentuadas ao se 

ponderar sobre os níveis de exploração e exclusão social planetária registradas 

desde os anos de 1970. Assim fez Roberto Campos. E com uma virtude adicional 

para a causa que advogava: teve suficiente lucidez para perceber os severos 

distúrbios capitalistas e junto com eles, paulatinamente, transitar de uma dada visão 

liberal para outra. Os seus outrora apegos a uma economia capitalista ―dirigista‖, 

como chamava o modelo de viés keynesiano, foram aos poucos sendo deixados para 

trás a favor de uma mercantilização da vida em todas as suas instâncias. Contudo, 

em termos cronológicos, antes e depois de deslocar o foco de sua argumentação 

liberal, alguém sempre esteve presente: Adam Smith, é claro. O que parece ser 

paradoxal ou contraditório possui uma explicação científica: a força do mito 

propositalmente revestido de componentes a-históricos serve, antes de tudo, para 
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amparar as necessidades de dominação de acordo com os objetivos sistêmicos 

vivenciados.  

 A trajetória de Roberto Campos é a prova viva, intelectualmente falando, de 

um regime liberal que não é único (MACPHERSON, 1991). Considerando-se, neste 

sentido, não somente os autores liberais divergentes, mas também e 

fundamentalmente enfatizando que a forma de liberalismo prevalecente será aquela 

exigida, histórica e sociologicamente, pelo capitalismo. Ou seja, há sempre à espreita 

um modelo liberal com os seus respectivos intelectuais orgânicos prontos para 

referendar o processo de acumulação ora necessário. Em outras palavras: ou os já 

ultrapassados intelectuais orgânicos se modificam e passam a professar e a divulgar 

o novo credo do liberalismo, como fez Campos, ou então serão relegados ao limbo 

liberal até, quiçá, serem resgatados novamente. Campos soube pragmaticamente 

fazer esta transição e a partir dela obteve enorme prestígio. Quer dizer, no Brasil ele 

prestou os seus serviços – como nenhum outro intelectual com o seu porte e 

características –, a duas formatações de liberalismo quando cada uma delas, ao seu 

tempo, era conveniente: a de face keynesiana e a atual.  Sendo que a sua segunda e 

última tese liberal vem acompanhada de uma valorização ainda mais acentuada para 

a liberalização econômica do que para a liberdade política (CAMPOS, 1996, p.91-96). 

Ou melhor dito: na verdade, para Campos a liberdade política sempre esteve sujeita 

às oscilações cíclicas do capitalismo, mesmo sem ele admitir tal fato. Porém, a 

diferença do que está assinalado acima relacionado ao período em que Campos 

apoiou a ditadura, é que ela foi mencionada em um momento histórico posterior, no 

qual a liberalização econômica já representava, antes de qualquer coisa, um 

desafogo contra os efeitos ainda piores da crise capitalista. Em suma, a abertura das 

fronteiras para o grande capital foi, e continua sendo, uma maneira de desarticular as 

lutas sociais e trabalhistas, bem como aviltar os custos de produção com a 

transferência de grandes empresas para regiões possuidoras de mão de obra mais 

barata e legislação ambiental frouxa, entre outros fatores. 

 Por isso, para ele, não há constrangimentos em afirmar que ―os governos mais 

explicitamente compromissados com a economia de mercado foram a dupla 

republicana Reagan-Bush (pai) e o governo Pinochet (CAMPOS, 1996, p. 447). Deste 

modo, para a ótica campiana, se as circunstâncias requererem, governos autoritários 
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e economia de mercado podem conviver harmonicamente, desde que determinados 

preceitos liberais vicejem. Roberto Campos foi, portanto, um dos maiores 

representantes e articuladores brasileiros da reação conservadora surgida após os 

movimentos sociais contra sistêmicos, e genericamente de esquerda, no final da 

década de 1960. Assim, o tacão conservador que posteriormente se instala no poder 

mundial com Reagan e Thatcher, utilizou-se de uma intelectualidade orgânica 

militante para o ―admirável mundo novo‖ a ser transformado e erguido; no Brasil 

Campos exerceu esse papel ideológico com maestria. Tais forças, lembrando a 

metáfora do limbo, recuperaram o economista Fredrich von Hayek antes desprezado, 

porém agora relevante para os mais recentes propósitos liberais.  

 Existe um número incontável de frases e reptos vindos de Campos sobre a 

necessidade do Brasil adentrar, e realmente surfar, na mais recente onda do 

liberalismo mundial. Para tanto, entre outros artifícios, selecionou e redimensionou os 

mitos aptos a oferecerem condições de criar e sustentar um novo senso comum 

favorável a este ideário. Nesta mitologia liberal encontra-se – desfocando em parte o 

conceito como aqui está sendo empregado –, o do Estado moroso e ineficaz. O que 

prova mais uma vez a hipótese ora levantada: sua figura é impar como promovedora 

do pensamento liberal hegemônico no Brasil a partir da segunda metade dos anos de 

1980, pelo menos. 

A minha explicação favorita é de natureza patológica. A América Latina 
foi atacada pela doença dos ismos – o nacionalismo, o populismo, o 
estruturalismo, o protecionismo e estatismo (...) E entendimento 
nacional em torno de quê? A verdade é que não é útil tentar nenhum 
entendimento antes de se fazer uma opção básica entre o dirigismo e a 
economia de mercado ou, como diz José Guilherme Merquior, entre o 
distributivismo da esquerda estatista e a reforma do Estado pela via 
liberal (CAMPOS, 1996, p, 227-228). 
É impressionante como o Brasil está atrasado nos ajustes 
modernizantes (CAMPOS, 1996, p, 373).  
Infelizmente o Brasil não é, nem nunca chegou a ser, uma economia 
liberal (CAMPOS, 1996, p, 394).  

  Apesar da relevância que aqui se tem conferido a Campos, na verdade, 

debaixo de outro prisma, ele foi apenas um reformador do status quo dominante. O 

que, por tudo o que se tem visto, não é pouco. No entanto, em essência, não há 

nenhuma novidade científica agregada por ele aos paradigmas do liberalismo. O que 

efetivamente o economista brasileiro fez com eficiência foi sistematizar e propalar 
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para os seus correligionários e a um grande público multifacetado, através de um 

persistente martelar ideológico, que o Brasil deveria se enquadrar inconteste ao 

liberalismo da vez – ou o que é hoje comumente denominado de neoliberalismo. E 

relacionando com o que diz Hobsbawm (2000), tais ações englobam a supressão dos 

direitos universais do trabalho e cada vez mais, pelo que se constata, dos direitos 

civis e políticos. A outra face que se desenha não é promissora.  

Essa destrutividade se expressa também quando se descarta e 
torna supérflua uma parcela enorme da força humana mundial 
que trabalha, da qual cerca de um terço está realizando 
trabalhos parciais, precarizada ou desempregada. Isso porque o 
trabalho necessita cada vez menos de trabalho estável e cada 
vez mais de trabalho part-time, terceirizado, que se encontra em 

enorme crescimento no mundo produtivo industrial e de serviços 
(ANTUNES, 2005, p.42).     

Logo, o antigo binômio calcado no trabalho taylorista/fordista vem 

constantemente cedendo espaço a um desemprego estrutural e a funções 

desregulamentadas e informais. E os capitais globais, experimentando taxas de lucro 

decrescentes, demandam dos Estados nacionais a desconstituição de suas 

legislações protetoras do trabalho na medida em que se aprofundam os índices de 

exploração (mais-valia). Este processo expulsa enormes massas populacionais em 

direção ao setor de serviços ou mais especificamente ao que é conhecido como 

―Terceiro Setor‖. E ali exercem um trabalho prevalecentemente voluntário e de viés 

assistencialista. Porém, o ―Terceiro Setor‖ não parece mostrar-se como uma 

alternativa viável de superação dos males estruturais em que o capitalismo vê-se 

afundado. Mas acaba por assumir um papel apropriado para a funcionalidade 

sistêmica; agindo como uma espécie de anteparo da crise que desfaz a antiga 

relação trabalho/capital vigente no Welfare State (ANTUNES, 2005).  

Assim, o uso ideológico do mito (como, aliás, não poderia deixar de ser), 

coadunado com a ideia de que não existem alternativas, mais o medo social e 

individual insuflado por uma sociedade progressivamente excludente e concentradora 

de riqueza e poder, propiciaram êxito ao economista brasileiro. Tais fatos não vieram 

antes ou depois, ou foram causa e consequência em ordem linear, mas, sim, foram 

sendo adaptados e reforçados na medida em que as características do novo 

liberalismo eram implantadas e desarmavam os indivíduos frente à realidade. Há 
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ainda – como critério balizador que permeia todo esse processo – o fato de que a 

injustiça social seja legítima aos critérios liberais e metafísicos.   

O princípio basilar do liberalismo (e também do capitalismo) é que a 
primeira propriedade do homem é o seu corpo, com as suas 
faculdades. E seu primeiro direito o exercício dessas faculdades, até o 
ponto em que não prejudique o direito de terceiros. A expressão ‗justiça 
social’ não faz sentido porque não existe um ‗justiciador’, nem critérios 
objetivos de justa distribuição. Numa sociedade de homens livres, 
muitos terão mais do que os outros pensam que eles merecem, e 
ninguém pensa que tem tudo o que merece. A utopia da justiça 
distributiva só pode ser imposta autoritariamente, e de modo a privar 
alguns do fruto de suas faculdades, para dar a outros. (CAMPOS, 
1996, p,191; grifos do autor) 

Os partidários pela ―opção pelos pobres‖ (que é na realidade uma 
―opção pela pobreza‖) não se resignam ao fato de que Deus não é 
socialista. Criou gênios ao lado de imbecis. Feliz a sociedade que 
consegue nivelar pelo alto, ao invés de policialmente nivelar por baixo, 
na vã busca de uma igualdade social que não estava nos desígnios do 
Altíssimo... (CAMPOS, 1996, p, 164) 

  Dois adendos referentes às citações acima: houve uma cautela ao se 

selecionar um trecho no qual Campos efetivamente aclarasse sem tergiversações 

sobre o vínculo, para ele, concreto e justificador dos assuntos místicos sobre as 

questões político-econômicas. Assim, neste extrato, o economista parece relacionar, 

de forma séria e objetiva, organização social histórico-sociologicamente construída e 

vontade divina aos moldes medievais agostinianos. 32 Segundo: em 1965, Campos, 

ainda sob alguma influência do modelo liberal com ares keynesianos e características 

smithianas, afirmava, em defesa do golpe civil-militar de 1964, que aqueles que 

vituperam o governo não compreendem a preocupação nacionalista e de justiça 

social do mesmo (CAMPOS, 1965, p,37; grifo nosso). Esta passagem é mais uma vez 

reveladora, pois nela percebe-se um Campos ainda não intelectualmente afetado 

pelo turbilhão capitalista iniciado no final dos 1960, que o fez modificar os seus 

conceitos de liberalismo.  

Tais citações são apenas dois entre tantos polimentos do economista acerca 

do novo discurso liberal que deve salvaguardar a lógica capitalista como um todo. 

                                                 
32

 No tocante às visões religiosas de Campos vale consultar o artigo ―Deus, Fé e Política‖, publicado 
na sua última, por assim dizer, fase intelectual. Ali a Revista Veja, em 1993, proporciona ao 
economista explanar a respeito do sincretismo nacional, contestar o catolicismo por não aceitar 
determinados métodos contraceptivos, bem como tecer criticas à ―Teologia da Libertação‖ e suas 
relações com a política.  
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São elas, portanto, condizentes com o conceito de revolução passiva de Gramsci que 

objetiva via classes proprietárias reformas sistêmicas no Estado e nas relações de 

poder em prol de um novo projeto de hegemonia. Como contraponto, há séculos 

atrás dizia o escocês:  

[Para Smith] Dios está ausente de la histora inmediata de los 
hombres. (...) Si la felicidade con la que está vinculada la nueva 
sociedad se consiguiera con rezos se paralizaría la industria y el 
comercio, que es el verdadero mecanismo que permite alcanzar 
ese nuevo ideal de felicidad. (CANTERO, 2002, p.320) 

A complexidade e a abrangência deste processo vão além dos problemas de 

base material, pois ensejam alterações superestruturais; no quais os exemplos acima 

são notáveis. Ou seja, se o capitalismo em sua mais recente etapa socialmente 

expele mais do que inclui, é preciso que a intelectualidade dominante crie, dissemine 

e naturalize normas, inclusive de conduta moral, que justifiquem o novo quadro 

societário. Esta tarefa de conexão orgânica entre infra e superestrutura, realizada 

pelas camadas superiores da intelectualidade garante a permanência do modo de 

produção vigente, reorganizando, assim, a hegemonia da classe dominante conforme 

o desenvolvimento histórico-sociológico vivenciado (PORTELLI, 1990). Em outras 

palavras: o substrato do processo político conservador hoje presenciado é também 

decorrência do abalo de legitimidade sentido pelo capital e de sua consequente 

necessidade de reacomodar a sua base econômica e recuperar a confiança e o 

status perdido. Sob esta ótica, para o capital, é um desafio árduo. E que se, em linhas 

gerais, tem obtido sucesso, o mesmo se deveu/deve à força de uma ampla 

intelectualidade hierarquicamente organizada, solidária e na qual os ―grandes 

intelectuais‖ são chaves-mestra da criação ideológica e do alargamento da base 

social de apoio e consenso em torno da nova concepção de mundo. (PORTELLI, 

1990). Enfim, os trechos selecionados motivam também deduzir que o liberalismo 

hegemônico mundial defendido por Campos não só não se compromete com justiça 

social, mas, o que é mais grave, se assume como fundamentalmente injusto. 

Renegando um aspecto-chave da Ilustração: a justiça como ponto de partida e 

chegada para toda e qualquer organização social. Ou seja, a justiça como sendo, no 

mínimo, um objetivo protocolar, mesmo para os segmentos sociais historicamente 

mais conservadores e hesitantes. Entretanto, esse reconhecimento parece que 

perdeu forma e sentido não somente nas palavras do atual liberalismo, mas já é visto, 
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sem pudores, como algo não importante na prática. A ―saída‖, portanto, é recorrer à 

práticas caridosas. O que, neste caso, justificaria a intervenção do governo para 

garantir as ações caritativas privadas. (FRIEDMAN, 1985)  

 Este é o papel de Roberto Campos: corrigir, por assim dizer, o antigo senso 

comum. Colocando, em seu lugar, outro; aprimorado e condizente com as 

necessidades agora surgidas. E, igualmente, organizar e congregar, no caso 

brasileiro, uma opinião pública – em muitos casos ainda reticente –, que avalize a 

mais recente face liberal. A ideia principal era, portanto, cativar e enfrentar as 

divergências, bem como unificar simpatizantes, munindo-os de argumentações aptas 

a serem instrumentalizadas, divulgadas e assimiladas por toda a sociedade. Assim, 

Campos foi um significativo semeador, já no final dos anos de 1960, do terreno onde 

repousaria o liberalismo preponderante cujos frutos ainda hoje são colhidos. Ele se 

constituiu como conceitua Portelli, baseado em Gramsci, em um dos ―funcionários da 

superestrutura em nome da classe que representam é à qual estão estritamente 

vinculados, social e economicamente. O vínculo orgânico entre estrutura e 

superestrutura mostra-se, pois, de maneira bem concreta e não somente teórica‖. 

(PORTELLI, 1990, p.49). 

 Isto posto, vale recorrer a Marx especialmente por duas razões: a) ele é um 

contraponto permanentemente lançado por Campos em sua obra; b) Marx, como se 

sabe, também foi leitor de Smith. Em Grundrisse (2011), por exemplo, Smith e David 

Ricardo são os dois autores mais citados. Contudo, é numa questão crucial que o 

alemão se aproxima mais do escocês do que as leituras feitas por Campos: a 

valorização do trabalho como elemento sine qua non para a criação de riqueza.  

Foi um imenso progresso de Adam Smith descartar toda 
determinalidade criadora de riqueza – trabalho simplesmente, nem 
trabalho manufatureiro, nem comercial, nem agrícola, mas tanto um 
como os outros. Com a universalidade abstrata da atividade criadora 
de riqueza, tem-se agora igualmente a universalidade do objeto 
determinado como riqueza, o produto em geral, ou ainda o trabalho em 
geral, como trabalho passado, objetivado. O fato que o próprio Adam 
Smith ainda recai ocasionalmente no sistema fisiocrata mostra como foi 
difícil e extraordinária esta transição. (MARX, 2011, p.57) 

 Portanto, somente com a descoberta e aceitação deste critério foi possível 

para Smith, à sua maneira, estabelecer o nível de significância à categoria trabalho 
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aqui exposto; e da relação desta com o capital. E é justamente aí que Campos vira as 

costas para o seu ídolo, quando atenta unilateralmente para o capital sem juízos de 

valor que possam barrar ou, ao menos, relativizar positivamente os assaltos às 

conquistas trabalhistas caras ao escocês. Contudo, pensando bem, emanam de 

Campos tais ataques. Em contraste, destaca Marx: ―No entanto, A. Smith está certo, 

já que o trabalho, em suas formas históricas como trabalho escravo, servil e 

assalariado, sempre aparece como repulsivo, sempre como trabalho forçado externo, 

perante o qual o não trabalho aparece como ―liberdade‖ e ―felicidade‖. (MARX, 2011, 

p.509; ênfases e aspas do autor). Aliás, nas páginas anteriores, Marx já vinha 

salientando as preocupações de Smith com a relação do trabalhador e ―o produto de 

seu trabalho como um produto alheio, ele também se relaciona com o trabalho 

combinado como um produto alheio, bem como com o seu trabalho, uma 

manifestação vital que certamente faz parte dele, como alheio, imposto, razão pela 

qual é concebido por A. Smith como fardo, sacrifício, etc.‖ (MARX, 2011, p.387; ênfases 

do autor). Em suma, aqui Marx está afirmando cabalmente que Smith – o patriarca do 

sistema liberal –, aproximadamente um século antes dele, já arrolava, sem, no 

entanto, cientificamente elucidar os motivos, sobre um aspecto essencial para o 

materialismo histórico, a saber: a exploração do trabalho, ou o trabalho alienado, o 

qual se configura, dialeticamente, em causa e consequência da mais-valia e das lutas 

classistas.    

E o que é tão interessante quanto: uma leitura apurada do que expõe Marx na 

mesma página 509, antes e depois da sentença acima, revela certa condescendência 

com o escocês: ―E assim, como maldição, A. Smith concebe o trabalho‖. Pois ali Marx 

dá a entender que ele não tinha capacidade de percebê-lo não ―como força natural 

adestrada de maneira determinada, mas como sujeito que aparece no processo de 

produção não só em forma simplesmente natural, emergindo diretamente da natureza 

[naturwuchsig], mas como atividade que regula todas as forças da natureza. Aliás, A. 

Smith tem em mente apenas os escravos do capital.‖ (MARX, 2011, p.509). Por isso, 

insiste-se, a sua recorrente busca de resoluções de relativismo moral para os 

embates sociais. Não é à toa, portanto, que Marx diz que o conceito de lucro 

(principal fonte geradora de tais conflitos) segundo a concepção do escocês é muito 

ingênua (MARX, 2011, p.512).   
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 Duas conclusões adicionais são plausíveis sobre o que Karl Marx descreve 

acima: 1) há, em suas palavras, uma convergência com o que esta pesquisa tem 

afirmado, ou seja, o contexto histórico-sociológico, bem como Adam Smith, ainda não 

estavam maduros para descobrir e propor o que Marx pontuou cerca de cem anos 

depois, a saber: o trabalho, apenas e efetivamente, poderá ser libertado das 

injunções opressivas que tanto inquietavam Smith através de suas próprias forças e 

com outra revolução social; 2) a noção de progresso social defendida por Smith, a 

despeito de algumas de suas respeitáveis conquistas teóricas, estava 

inexoravelmente amarrada em uma dada visão político-econômica que não o fez 

perceber a dinâmica conflitiva irremovível entre capital e trabalho. Ou como pontuou 

Polanyi: as ocultas e inerentes fraquezas do mercado (POLANYI, 2000, p.135). Mas 

se efetivamente o escocês as poderia compreendê-las um dia, isto é pura 

especulação. Porém, com certeza, estaria perplexo, para dizer o mínimo, perante o 

regime liberal pretendido por Roberto Campos e os seus seguidores. Existe, todavia, 

uma terceira possibilidade conclusiva: a concepção de liberalismo preponderante no 

século XXI é, das três, uma: ou não smithiana, ou pré-smithiana ou incisivamente 

colidente com a visão de mundo do professor escocês. Ou ainda, se preferirem, uma 

mescla delas. 

 Sendo assim, se poderia afirmar que os esforços de Roberto Campos o 

alçaram igualmente à condição de mito. De qualquer maneira, essa é uma outra 

hipótese que será apenas suscitada, pois não se encontra no rol de objetivos aqui 

propostos, mas que, todavia, é bem plausível e conveniente aos escopos político-

econômicos aqui arrolados. Haja vista que o ideário campiano indicou os novos 

caminhos liberais a serem seguidos enfocando basicamente dois objetivos: 

redimensionar e fortalecer a figura de Adam Smith para determinados círculos sociais 

e massificar, para uma audiência social abrangente, a retórica exigida pelo ―novo 

capitalismo.‖ Genericamente estas tarefas, descontando-se evidentemente alguns 

contrapontos eventuais, sagraram-se vitoriosas em âmbito global. Neste sentido, dois 

critérios são essenciais, ou seja, o de não-intervenção estatal nas ações do capital, 

cada vez menos regulamentado e os índices de descompromisso do Estado quanto 

às questões sociais relacionadas ao trabalho. Para ilustrar o último tópico cabe 

registrar um item do relatório das Nações Unidas de 2011 divulgado pelo jornal 

gaúcho Correio do Povo em 30 de outubro do mesmo ano. 



 

 

180 

 

Nova Iorque – Dois terços da população mundial sem proteção da 

seguridade social, segundo relatório das Nações Unidas. Cerca de 5,1 
bilhões de pessoas das 7 bilhões que formam a população total do 
planeta Terra não possuem uma proteção social nem um programa de 
seguridade social, enquanto apenas 15% dos desempregados recebem 
algum beneficio econômico, afirma o relatório. Em um momento em que 
muitos países ocidentais estão reduzindo os benefícios sociais, um 
comitê de especialistas de alto nível, liderados pela ex-presidente 
Michelle Bachelet pediu para a cúpula do G-20 (grupo que reúne os 
países ricos e emergentes), que será realizada nesta semana na 
cidade francesa de Cannes, seja discutida a ampliação de proteções 
sociais.33   

Em virtude destes números, na parte final da notícia lê-se a preocupação de 

Bachelet com a paz e estabilidade. Além das apreensões de outros lideres mundiais, 

como o presidente francês Nicolas Sarkozy que vê o problema como difícil de ser 

resolvido pelos países pobres, dando a entender que tais dificuldades não têm 

estreitos laços com o projeto liberal hegemônico atual; esse, na verdade, 

fundamentalmente arquitetado pelas nações ricas com a anuência das classes 

dominantes da periferia. Não muito tempo depois no mesmo ano e jornal, novamente 

Sarkozy, mas agora se dirigindo ao 1º Primeiro Ministro britânico, David Cameron34, 

em uma reunião da União Européia, teria dito: ―Não poderíamos aceitar a isenção de 

certas regulamentações financeiras como exigem os britânicos, porque a falta de uma 

regulamentação suficiente causou os atuais problemas‖ 35. Há a possibilidade de se 

interpretar mais um aspecto, também não incluído na lista de intenções desta 

pesquisa, mas que se impõe por ser um fator intrinsecamente ligado aos rumos 

político-econômicos discutidos aqui: nas reportagens notam-se os primeiros, e talvez 

tênues, sinais de inquietação quanto ao esgotamento da faceta liberal predominante 

que parece colocar em risco a ordem sistêmica como um todo. Ângulos interessantes 

sobre este debate são entabulados por MONTAÑO (2002), NOGUEIRA (2003), 

PAOLI (2003) e NEVES (2010). 

                                                 
33

  Esta reportagem estampa como título ―ONU denuncia a falta de proteção social‖ e localiza-se na 
página 08.  
34

  O artigo Do neoliberalismo de Thatcher à “Terceira Via” de Tony Blair – a experiência inglesa 
recente (ANTUNES, 2009), faz um interessante apanhado pertinente à trajetória conservadora da 
política britânica nas últimas décadas, avaliando, entre outros itens, o Partido Trabalhista. Pode-se 
acrescentar ao texto de Antunes que a terminologia ―Terceira Via‖ foi anteriormente empregada pelo 
fascismo na fase anterior a 2ª Guerra Mundial. Naquele tempo a designação tinha por objetivo 
rechaçar, de uma só vez, socialismo e liberalismo, ambos considerados responsáveis pela crise 
atravessada pela Europa. Debaixo desta ótica é possível encontrar similaridades com a ―Terceira Via‖ 
hoje em voga, tendo em vista que propõe uma espécie de meio-termo entre Welfare State e 
neoliberalismo.    
35

 O título desta matéria é Grã-Bretanha cai fora, foi publicada em 10 de dezembro e situa-se na 
página 10.  
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Em última análise, a amplitude, a força e a manipulação mítica alcançada pela 

figura de Adam Smith têm cumprido uma função social relevante, o que também 

acaba por embaçar a visão de um considerável segmento da esquerda mundial. Quer 

dizer, a ideia de que o escocês pugnava por uma mão invisível inviolável e alheia aos 

controles sociais, quase como algo inexpugnável às decisões de reles mortais, serviu 

historicamente. Madi (1985, p.14) é mais um exemplo: apesar de contestar Campos, 

também entende que a economia clássica (o que, evidentemente, incluiria Smith) é 

favorável ao livre mercado sem a intervenção do Estado. Tais visões continuam a 

moldar – para fins na verdade dissonantes das noções smithianas –, um amplo arco 

de justificativas condizentes ao que precisava/precisa o capitalismo numa dada 

conjuntura. Ou seja, o conteúdo revolucionário de Smith, mesmo dentro dos padrões 

burgueses, como passar do tempo se esvaiu. E muito provavelmente retrocedeu. Em 

contraste, se esculpiu um Smith oco, que mais parece estar em oposição a critérios 

como justiça social.  

Outros dois tópicos decisivos antagonizam Smith e Campos: 

 1) O brasileiro, em sua última fase intelectual, ao eleger F. Hayek como o seu 

mentor maior e abandonar J. Keynes, seu antigo mestre (CAMPOS, p.221,1956c), 

quebra o padrão da racionalidade moderna que sustentava o pensamento do 

escocês.  Pois Hayek ao ver aprioristicamente o mercado como algo espontâneo não 

explicável por critérios racionais (HAYEK,1990, passim), alicerçado no que Ganem 

classifica de mercado como sinônimo de método (GANEM, 2005), atinge o âmago da 

filosofia clássica iluminista. Ou seja, Hayek e Campos descartam a mão invisível 

smithiana sujeita a controles sociais pautados numa racionalidade científica e no bem 

coletivo. E estes guiados por uma teoria moral que seria uma espécie de molde ou 

norte à economia (Evensky, 1993, GANEM, 2000, 2002 e 2005;). Em outras palavras: 

Smith apresenta um paradigma ético/moral que indispensavelmente abarca as tarefas 

sócio-econômicas, e que seria, em sua opinião, acessível à maioria dos homens 

(CANTERO, 2002, p. 319).   

2) Todavia, se a ideia da mão invisível possui um fundo místico, característica 

presente no iluminismo como um todo, esse componente foi alçado a uma dimensão 

inimaginável para Smith quando o sistema liberal, especialmente nas últimas 

décadas, o elevou a condição de componente metafísico impenetrável a uma razão 
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que não possa readaptá-lo ou rejeitá-lo. Ou seja, o liberalismo em voga aprofundou a 

noção de transcendência religiosa que já havia sido filtrada por Smith.   

Assim sendo, parece que agora a seguinte hipótese se cristalizou: tal distorção 

é perfeitamente útil ao mercado (leia-se às classes sociais dominantes) que se vale – 

ou se diz valer – por si só. No entanto, Campos, como se viu, mesmo em suas 

versões de liberalismo em grande medida divergentes, nunca dispensou Smith e 

sempre o teve como uma espécie de estrela guia. Ou por outra: o teve ao mesmo 

tempo como um escudo e uma lança, seja a favor ou contra o Estado e suas políticas 

compensatórias, seja contra os movimentos sociais (designados por ele como 

anarquia social) não afeitos ao seu liberalismo com ou sem aspas. Mas esta é outra 

questão. Porém, sobre ela cabe uma ressalva: o ministro dos anos de chumbo foi 

selecionado – mas como ele muitos outros professam e divulgam a mesma crença –, 

por crer que as liberdades políticas encontram-se num plano inferior ao crescimento 

econômico (CAMPOS, 1972). E esse é esteio fundamental sobre o qual deve se 

adequar toda a concepção liberal campiana. Ou seja, uma noção calcada pelo 

pressuposto de que a liberdade econômica socialmente importa mais, pois é 

fundadora da liberdade política (FRIEDMAN, 1985). Chegando até aqui, fica evidente 

o profundo grau de incompatibilidade intelectual entre os dois protagonistas deste 

trabalho. Se Smith inaugurou um arcabouço de noções que esteve sempre em pauta 

no século XX – Lenin, por exemplo, dizia que Marx era o continuador de Smith – e 

atingiu o XXI; Campos, por sua vez, no claustro de seu obscurantismo intelectual, 

encarregou-se de utilizá-las e prostituí-las a favor dos seus interesses pessoais e 

classistas. 

Mas no que diz respeito às teses liberais que enxergam o Estado como 

fundamentalmente garantidor da propriedade privada e não responsável por 

assegurar justiça social, a visão de Smith enquadra-se sob um prisma bem diferente: 

a propriedade privada, sim, ela é para Smith um pressuposto para a liberdade e a 

felicidade; sendo que a justiça social somente grassaria se uma amparasse a outra. 

O que, por óbvio, está muito longe do que ocorre hoje e já foi demonstrado pelos 

dados aqui exibidos. Isto é, mesmo dentro dos padrões burgueses, a propriedade 

privada pertence a uma minoria – entendendo-a não necessariamente como os meios 

de produção sendo pertencentes aos pequenos e médios proprietários como queria 
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Smith, mas como se constituindo no direito de possuir uma casa para morar, por 

exemplo. Atualmente, diga-se de passagem, os altos percentuais de exclusão social 

são compensados por um consumo cada vez mais verticalizado. (Como o capitalismo 

irá efetivamente se reinventar para superar os problemas dai advindos ainda é uma 

questão a ser resolvida).    

A lógica canonizada do atual liberalismo compromete não apenas uma 

interpretação afinada com o que acreditava Smith, mas também, em alguns casos, 

oculta a plena divulgação do que é escrito ou dito que possa contrapô-lo. Tais 

procedimentos remetem a Noam Chomsky e a sua acusação sobre a adulteração de 

edições da Riqueza das Nações em solo estadunidense. Um bom exemplo brasileiro 

está no livro O caminho da servidão (1990) de F. Hayek editado pelo Instituto Liberal. 

Nele constam na contracapa o que parecem ser elogios do escritor inglês George 

Orwell a Hayek.  

Na parte negativa do Prof. Hayek há uma grande dose de verdade. 
Não se pode dizer (...) que o coletivismo não seja inerentemente 
democrático. Ao contrário [o que se pode dizer é que o coletivismo] dá 
a uma minoria tirânica poderes tais jamais sonhados pelos inquisidores 
espanhóis. (ORWELL, 2006, p.147; parênteses e colchetes no original) 

Aqui Orwell chama de coletivismo o que ficou conhecido por stalinismo ou as 

sociedades que vigoraram no leste europeu até a década de 1990. Sabe-se também 

que o prosista inglês foi um contumaz crítico dos desmandos daqueles regimes, 

rejeitando designá-los como socialistas ou comunistas. 1984 e A Revolução dos 

Bichos, entre outros textos menos conhecidos, demonstram tais inquietações. 

Portanto, o que vem imediatamente a seguir em seu ensaio ―Motivos de desalento‖ 

escrito em abril de 1944, foi – e não há outra explicação razoável –, propositalmente 

eliminado. 

Hayek talvez tenha igualmente razão ao afirmar que, neste país, os 
intelectuais têm uma mente mais totalitária que as pessoas comuns. 
Ele, no entanto, não vê, ou não quer admitir, que o retorno à ―livre‖ 
concorrência representa para a grande massa da população uma 
tirania possivelmente pior, por ser mais irresponsável, do que a do 
Estado. O problema das concorrências é que alguém as vence. Hayek 
nega que o capitalismo livre leve necessariamente ao monopólio, mas, 
na prática, segue por este caminho, e uma vez que a vasta maioria das 
pessoas preferiria de longe uma regulamentação estatal a cortiços e 
desempregos, com certeza a guinada em direção ao coletivismo 
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continuará, caso a opinião pública tenha voz nesse debate (ORWELL, 
2006, p.147; aspas no original).          

 Talvez seja extraordinário para alguns liberais, mas Orwell dá a nítida 

impressão de temer mais o livre mercado proposto por Hayek do que sucedeu nos 

regimes implantados no leste europeu depois de 1924. A questão que perdura é até 

que ponto tais deturpações têm se tornado regra? De qualquer modo, Orwell se 

transformou em mais uma vitima do Ministério da Verdade, agora liderado por um 

Grande Irmão liberal.  

Desembaraçar-se dessas interpretações do legado de Smith e de seus 

desdobramentos político-econômicos significa para os que se contrapõem ao 

liberalismo hegemônico, mais um instrumento de denúncia no sentido de apontar se o 

que está aí é realmente um regime liberal ou ―outro arranjo qualquer‖. Se for ―outro 

arranjo qualquer‖ a complexidade dessa nova síntese social encontra-se em rota de 

divergência com a riqueza das nações e dos sentimentos morais que um dia 

pretendeu Smith para o seu sistema liberal e para a Humanidade. A propósito, para o 

britânico, esse sistema deveria ser regido pela Humanidade e não ficar à sua mercê.   
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